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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

РОСІЇ НЕ ВДАЄТЬСЯ РОЗКОЛОТИ ЄВРОПУ В ПИТАННІ 
ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ 

 

Розпочинаючи агресію проти України, Росія розраховувала на успіх своєї 
традиційної політики «розділяй і володарюй», намагаючись спровокувати 
конфронтацію одразу на кількох рівнях: міжрегіональний конфлікт в Україні, 
політичні конфлікти всередині країн Євросоюзу, розкол між членами ЄС, а також 
розкол між ЄС і США. Однак, по жодному з цих напрямків Москві не вдалося 
досягнути успіху: жителі всіх регіонів України об’єдналися проти зовнішньої 
агресії і навколо ідеї євроінтеграції, а ЄС і США виявляють солідарність в 
підтримці України. Не виправдали надії Росії і багатомільйонні «інвестиції» в 
низку європейських політичних партій та «експертних» груп. 

Не є таємницею, що політка Європи визначається не так в Брюсселі, як у 
Берліні, і Росії тривалий час вдавалося із вигодою для себе використовувати 
ситуацію, в буквальному сенсі взявши на зарплату низку впливових німецьких 
політиків та «експертів», які роками «годували» німецьку громадську думку 
історіями про мало не критичну залежність німецької економіки від торгівлі із 
Росією (яка насправді посідає лише 11 місце серед партнерів ФРН).  

Провідником проросійської лінії в Німеччині була і залишається 
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) екс-канцлера 
Герхарда Шредера, який вже багато років «працює» в «Газпромівській» 
компанії «Nord Stream AG». Днями його однопартієць, екс-голова СДПН і 
нинішній голова Німецько-російського форуму Маттіас Платцек в інтерв'ю 
«Passauer Neue Presse» фактично закликав легалізувати анексію Криму, за що 
його різко розкритикували поважні представники Християнсько-соціального 
союзу (партнери СДПН із правлячої коаліції).  

Тож не дивно, що Кремль покладає значні надії на німецького Міністра 
закордонних справ Вальтера Штайнмаєра, який також представляє СДПН. 18 
листопада 2014 р., на запрошення Москви,  Франк-Вальтер Штайнмаєр провів 
тривалі переговори із Володимиром Путіним, хоча лише за три до того 
кількагодинну розмову із російським лідером мала в Австралії канцлер Ангела 
Меркель. Після повернення із Москви Ф.Штайнмаєр не зміг порадувати 
жодними зрушеннями щодо припинення російської агресії, натомість 
заявив, що він «не бачить Україну на шляху в НАТО», наголошуючи, що 
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він хоче «повної ясності» в цьому питанні.1 Навряд чи випадково напередодні 
«стовідсоткової гарантії» щодо недопущення України в НАТО публічно вимагав 
прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.  

Втім, тон у німецькій політиці задає Ангела Меркель, яка вже в 
березні 2014 р. усвідомила, що Путін втратив зв’язок із реальністю2, і 
очевидно, багатогодинні безрезультатні переговори з російським лідером в 
Австралії лише підтвердили її в правильності висновку. Поступово зростає 
розуміння хибності політики «умиротворення агресора» і в німецькому 
суспільстві: за останній місяць кількість німців, які підтримують санкції проти РФ 
зросла з 52% до 58%. Важливо, що санкції підтримують 63% виборців ХДС/ХСС і 
така ж кількість виборців СДПН, тож лідерам останньої доведеться вибирати між 
прихильністю Кремля і підтримкою власного електорату.3  

Повоєнні комплекси і російські гроші тривалий час заважали Берліну 
раціонально оцінювати дії Москви, проте повна недоговороспроможність 
В.Путіна змусила А.Меркель переглянути відносини із Росією, 
позбувшись ілюзії, що з нинішнім господарем Кремля ще можна співпрацювати. 
Німці цінують у партнерах передбачуваність і вміння тримати слово – якості, 
прямо протилежні тим, що демонструє В.Путін. Під час свого виступу в 
австралійському Інституті міжнародної політики 17 листопада 2014 р. А.Меркель 
різко розкритикувала В.Путіна за ставку на силу і спроби 
розподілити Європу на сфери впливу. Особливої уваги потребують слова 
канцлера, що ця криза стосується не лише України, і дії Росії несуть ризики для 
інших держав, особливо Молдови, Грузії та Сербії.4 

Таким чином А.Меркель дала зрозуміти, що Німеччина не 
залишить без реакції спроби Росії розширювати свою «сферу впливу» в 
Європі. Публікації в німецькій пресі свідчать про стривоженість МЗС Німеччини 
з приводу посилення російського впливу на Балканах і про наміри Берліну 
протидіяти цим тенденціям.5 На тлі російської активності в Сербії, президент 
Німеччини Йоахим Гаука відвідав із візитом Словенію. Ангела Меркель 
продовжує заявляти про необхідність економічних санкцій проти Росії, 
стримуючи таким чином бажаючих їх скасувати. З ініціативи канцлера було 
скасовано запланований на листопад російсько-німецький форум «Петербурзький 
діалог». Натомість, 20 листопада 2014 р. в міністерстві економіки ФРН відбулася 
конференція з метою обговорення перспектив залучення німецьких інвестицій до 
української економіки. 

Прикметно, що після двох візитів до Німеччини протягом останнього 
місяця зменшив свою проросійську риторику прем’єр-міністр 
Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що підтримує незалежність України і 
навіть перспективу її членства в ЄС, пообіцяв збільшити військові витрати 
Угорщини до 2% і відвідав місію військових НАТО в Литві, демонструючи таким 
чином солідарність із балтійськими членами Альянсу, для яких російська загроза 
є найбільш реальною. Крім того, парламент Угорщини наприкінці листопада 
ратифікував Угоду про Асоціацію ЄС із Україною. 

                                                             
1 Глава МИД ФРГ опасается, что конфликт с Россией затянется на долгие годы. - http://www.dw.de/глава-мид-
фрг-опасается-что-конфликт-с-россией-затянется-на-долгие-годы/a-18102511. 
2 Pressure Rising as Obama Works to Rein In Russia. - 
http://www.nytimes.com/2014/03/03/world/europe/pressure-rising-as-obama-works-to-rein-in-russia.html?_r=1. 
3 Опитування: У Німеччині зростає підтримка політики санкцій проти Росії. - http://www.dw.de/опитування-
у-німеччині-зростає-підтримка-політики-санкцій-проти-росії/a-18100342. 
4 Меркель: Путін ставить на право сильного та вважає Україну сферою впливу Росії. - 
http://www.dw.de/меркель-путін-ставить-на-право-сильного-та-вважає-україну-сферою-впливу-росії/a-
18068633 
5 Russische Machtpolitik: Putins Balkan-Strategie alarmiert Bundesregierung. - 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/putin-russland-vergroessert-einfluss-in-serbien-und-bosnien-herzegowina-a-
1003180.html 
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Очевидно, в Берліні вимушено і поступово, але все ж таки приходять до тієї 
думки, яку озвучив в інтерв'ю «Financial Times» новий Президент 
Європейської ради Дональд Туск: «Росія не є нашим стратегічним 
партнером. Росія – наша стратегічна проблема».6 Д.Туск назвав серед 
пріоритетів своєї діяльності на чолі Європейської ради – безпеку кордонів ЄС і 
підтримку сусідів, які поділяють європейські цінності. Комісар з питань 
розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган під час 
прес-конференції за підсумками свого візиту в Київ назвав «реалістичним» план 
реформ Президента Петра Порошенка, який передбачає досягнення Україною за 
5 років готовності до подання заявки на членство в ЄС.7 Про підтримку України 
членами Євросоюзу свідчить також запрошення П.Порошенка на саміт 
Вишеградської четвірки, який пройшов 16 листопада 2014 р. у 
Братиславі, а також рішення Угорщини та Словаччини побудувати до 2015 р. 
систему сполучення газових комунікацій, що розширить можливості реверсних 
поставок газу до України. 

Отже, попри зусилля Москви внести розкол в Євросоюз, держави-
члени тримають єдину позицію щодо підтримки України. Вірогідно, 
будуть адекватно «оцінені» в Берліні і спроби Кремля розсварити членів німецької 
правлячої коаліції. Прощання із проросійськими ілюзіями дає можливість 
Німеччині, яка вчиться брати на себе відповідальність за долю Європи, нарешті 
відкрити для себе Україну як незалежну державу і перспективного партнера. 

 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ  

17.11.2014. Павло Клімкін взяв участь у надзвичайному 
засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних 
справах щодо України 

17 листопада в рамках візиту до інституцій Європейського Союзу Міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін взяв участь у надзвичайному засіданні Комітету Європейського 
Парламенту у закордонних справах щодо України та провів зустріч з його Головою Елмаром 
Броком. 

Міністр подякував депутатському корпусу ЄП за послідовну підтримку незалежності, 
територіальної цілісності та європейського вибору України, підтверджену в усіх останніх 
резолюціях та рішеннях Європейського Парламенту про ратифікацію Угоди про асоціацію і 
пролонгацію терміну дії автономних торговельних преференцій ЄС для України. 

Під час виступу перед членами Комітету Павло Клімкін детально поінформував про 
розвиток ситуації на Донбасі, зусилля української сторони з реалізації мінських домовленостей, а 
також контр-продуктивну позицію російської сторони. Наголошено, що визнання з боку РФ 
псевдо-виборів, організованих терористами 2 листопада, завдало значного удару мінським 
домовленостям. Привернуто увагу до продовження російської агресії, численних випадків 
порушення режиму незастосування сили та суверенітету України з боку РФ як шляхом 
безпосередньої підтримки бойовиків регулярними підрозділами російської армії та постачання 
зброї, так і періодичним направленням так званих гуманітарних конвоїв без відповідного 
погодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного хреста. 

У своїх коментарях депутати підтвердили підтримку територіальної цілісності України та 
засудили агресію РФ. Висловлювалося сподівання, що незважаючи на військовий та економічний 
тиск РФ, Україна зможе швидко сформувати парламентську коаліцію та Уряд для подальшого 
невідкладного системного реформування держави відповідно до європейських стандартів та на 
основі виконання Угоди про асоціацію. 

Представники провідних політичних сил ЄП запевнили у готовності ЄС й надалі 
підтримувати Україну у подоланні сучасних викликів у дусі солідарності та асоціації. Вони також 
наголосили на важливості надання Україні невідкладної гуманітарної допомоги. 

Сайт МЗС України 

                                                             
6 Lunch with the FT: Donald Tusk. - http://www.ft.com/intl/cms/s/0/72d9b928-7558-11e4-b1bf-00144feabdc0.html. 
7 Єврокомісар: план Порошенка щодо інтеграції до ЄС – реалістичний. - 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/28/7028255. 
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БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 

17.11.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
провів зустріч з Віце-президентом ЄК, Високим Представником ЄС із 
закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні 

17 листопада ц.р. у ході візиту до Брюсселя Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін провів зустріч з Віце-президентом ЄК, Високим Представником ЄС із закордонних справ 
та безпекової політики Федерікою Могеріні. 

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Сході України та шляхи відновлення мирних 
зусиль у дусі Мінських домовленостей. У цьому контексті Високий Представник ЄС привітала 
послідовні заходи, що докладаються українською стороною для стабілізації ситуації у державі, 
висловивши при цьому глибоке занепокоєння постійним порушенням бойовиками режиму 
припинення вогню на Донбасі. 

Ф.Могеріні закликала українську сторону передбачити у процесі формування програмних 
документів нової коаліції і Уряду України необхідність активізації реформ в державі. Вона також 
підтвердила готовність ЄС надавати цьому відповідну підтримку. 

П.Клімкін закликав сторону ЄС посилити обмежувальні заходи щодо РФ: «Розширення 
санкційного пакету буде свідченням солідарної реакції Європейського Союзу на зухвалу агресію РФ 
проти України, що триває дотепер. Сподіваюся, що посилення тиску на Росію сприятиме 
невідкладному та повному виконанню нею мирних домовленостей», - підкреслив Глава МЗС 
України. Він також наголосив на важливості надання Україні військово-технічної допомоги з боку 
держав-членів ЄС. 

У рамках візиту П.Клімкін та Ф.Могеріні підписали Угоду щодо статусу консультативної 
місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України. Метою діяльності Місії є посилення 
спроможностей України щодо врегулювання криз шляхом реформування правоохоронних органів 
з пріоритетом на забезпечення верховенства права, відновлення довіри і підтримки населення, а 
також удосконалення системи управління правоохоронними органами із забезпеченням 
демократичного контролю. 

Зустріч відбулася напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах , в центрі уваги 
якого буде українське питання. 

Сайт МЗС України 

17.11.2014. Підписано Угоду між Україною та ЄС щодо статусу 
консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки 
України 

Сьогодні у Брюсселі Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та Високим 
представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні біло підписано 
Угоду між Україною та ЄС щодо статусу консультативної місії ЄС з реформування сектору 
цивільної безпеки України. 

Сайт МЗС України 
 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

27.11.2014. ЄС до 2018 року дасть Україні 55 мільйонів на 
децентралізацію 

ЄС виділить 55 мільйонів євро на підтримку децентралізації та реформ регіональної 
політики в Україні. 

Про це єврокомісар з розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган  та в.о. 
глави Мінекономрозвитку і торгівлі Валерій Пятницький підписали фінансову угоду, яка 
започаткує нову програму "Підтримка регіональної політики України". 

Кошти надійдуть до українського бюджету в 4 етапи, з 2015 до 2018 року. 
"Програма сприятиме децентралізації та підтримуватиме реформу регіональної політики 

України. На ці цілі буде виділено 55 млн. євро. Ці кошти будуть спрямовані на впровадження 
Державної стратегії регіонального розвитку до 2020, яка була ухвалена урядом України 6 серпня 
2014 року", - йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні. 

"Цією угодою ЄС підтримає децентралізацію та реформи регіональної політики України. 
Кошти ЄС сприятимуть реалізації всіх трьох завдань Держстратегії регіонального розвитку України 
до 2020 року – зокрема, підвищенню конкурентоспроможності регіонів, територіальній соціально-



INTERNATIONAL WEEKLY # 20 (17.11.2014 — 01.12.2014) 9 of 61 

 

9 of 61 

економічній інтеграції та ефективному державному управлінню у сфері регіонального розвитку", - 
зазначив Ган. 

"Підтримка регіональної політики України сприятиме поліпшенню законодавства у сфері 
регіональної політики, забезпеченню стабільного та передбачуваного фінансування регіонів і міст, 
фінансовій автономності місцевих органів самоврядування, більшій конкурентоздатності регіонів 
та соціально-економічній інтеграції", - додали у представництві ЄС в Україні. 

Українська правда 
 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

17.11.2014. Підписано Меморандум про взаєморозуміння між 
Урядовим уповноваженим з питань етнонаціональної політики та 
Європейським центром з питань меншин 

17 листопада, в Будинку Уряду України, Урядовий уповноважений з питань 
етнонаціональної політики Геннадій Друзенко підписав Меморандум про взаєморозуміння з 
Європейським центром з питань меншин. Від імені Центру Меморандум підписала директорка д-р 
Тове Маллой. 

Сторони «визнають цілі та професійні стандарти один одного та поділяють концепцію 
взаємної вигоди від інтенсивнішої співпраці сторін на цілі підтримки діяльності обох інституцій. 
Урядовий уповноважений та ЄЦПМ вирішили співпрацювати у низці сфер, що стосуються захисту 
етнічних і національних меншин, промоції міжетнічного діалогу, соціальної інтеграції етнічних та 
національних меншин, сприяння рівності, етнокультурній розмаїтості та зміцненню потенціалу 
громадянського суспільства», сказано в Меморандумі. 

Конкретними сферами співпраці, між сторонами будуть: 
• обмін ідеями через проведення спільних заходів та публікацій, 
• проведення спільних заходів, зокрема семінарів, круглих столів, презентацій та виставок, 
• поширення інформації про передовий досвід та досягнення в політиці етнокультурного 

розмаїття, 
• розробка нових програм академічних та орієнтованих на формування політики 

досліджень і публічних дискусій, 
• пошук спільних стратегій з питань меншин у міжнародних відносинах, 
• заохочення і поглиблення нових навчальних ініціатив, 
• сприяння проведенню ознайомчих візитів та наукових і експертних обмінів, 
• навчання та підготовка, коли це можливо, 
• співпраця між бібліотеками та обмін публікаціями. 

Урядовий портал 
 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

21.11.2014. Україна на останньому місці по інтеграції з ЄС серед 
підписантів УА 

Індекс Східного партнерства (СП), який оцінює зближення країн регіону з ЄС, свідчить, що 
Україна залишається на останньому місці серед країн, що підписали Угоди про асоціацію (УА). 

Такі дані містяться у щорічному індексі, який був представлений в Батумі, під час Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства, повідомляє "ЄвроПравда". 

Лідером СП є Молдова,на другому місці - Грузія, яка протягом року показала найбільший 
прогрес. 

Зазначимо, що з початку існування СП (з 2009 році) Україну називали безумовним лідером 
у сфері євроінтеграції. Після 2011 року ми опинилися на другому місці, лідером партнерства стала 
Молдова. В 2013 році Індекс СП продемонстрував, що Україна втратила також другу позицію і 
спустилася на третє місце, а друге посіла Грузія. 

Індекс 2014 року показав, що протягом минулого року прогрес України у всіх сферах був 
більш повільним, ніж у інших лідерів, тому відставання України від Молдови та Грузії лише 
збільшилася. 

Індекс СП вимірюється в трьох блоках - зв'язок з ЄС, наближення (нормативної бази) до 
норм ЄС, а також менеджмент у сфері євроінтеграції. 

Наводимо дані дослідження по трьох країнах-лідерах СП. В дужках - дані індексу в 2013 
році. Показники індексу є порівняльними, а не абсолютними (зниження показника не означає 
погіршення ситуації, а означає, що прогрес йде повільніше, ніж у лідера в даній категорії). 
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За зв'язками з ЄС Молдова лідирує з показником 0.70 (0.70), за нею Україна - 0.65 (0.65), 
потім Грузія - 0.59 (0.57). 

З наближення до норм ЄС у Молдови 0.69 (0.67), у Грузії - 0.69 (0.63) і в України - 0.60 
(0.58). 

За показниками менеджменту у Молдови - 0.67 (0.59), у Грузії - 0.74 (0.58) та в України - 
0.50 (0.52). 

Лише в одному блоці з трьох Україна залишається на другому місці, при цьому розрив з 
третім місцем скоротився порівняно з 2013 роком. У двох інших блоках наша держава має суттєве 
відставання від Молдови та Грузії. 

Організатори дослідження, проведеного в рамках СП, відзначають, що наведені показники 
не враховують реформ, проведених восени. "Індекс готувався за ситуацією станом на кінець липня, 
а до цього часу в Україні відбулися лише невеликі зміни", - прокоментував погіршення позиції 
України Леонід Літра, експерт Інституту світової політики. 

УНІАН 

24.11.2014. Форум громадянського суспільства Східного 
партнерства використовується недостатньо 

Для підвищення популярності форуму громадянського суспільства "Східного партнерства" 
треба зробити ще багато. Що саме - розповіла в інтерв’ю DW директорка секретаріату керівного 
комітету форуму Наталія Єрашевич. 

Форум громадянського суспільства програми ЄС "Східне партнертво" (СП) було ініційовано 
одночасно з самою програмою - в 2009 році. Його ціль - допомагати розвитку та обміну досвідом 
між неурядовими організаціями (НУО), а також громадськими активістами шести країн-учасниць 
СП (Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова) та держав-членів Євросоюзу. 
Зустріч у Батумі 20-21 листопада стала першою в такому форматі після підписання 27 червня 
Україною, Грузією та Молдовою угод про асоціацію з ЄС. Водночас, потенціал форуму 
використовується недостатньо, вважає директорка секретаріату його керівного комітету Наталія 
Єрашевич. Про захід у Батумі та про плани на майбутнє вона розповіла в інтерв’ю DW. 

Deutsche Welle: Чим відрізнялась нинішня зустріч від попередніх п’яти? 
Наталія Єрашевич: Цього року ми працювали за нових умов: підписано три угоди про 

асоціацію, склалась напружена ситуація в Україні, а крім того - ускладнилися відносини між 
Вірменією та Азербайджаном. Тому питання війни та конфліктів були представлені на форумі 
більшою мірою. Багато обговорювалося створення нової концепції регіональної безпеки. 

Найважливіший підсумок як цього року, так і раніше - це консолідована позиція 
громадянського суспільства усіх шести країн Східного партнерства. Нинішнього року відчувалася 
єдина позиція з прав людини, питань регіональної безпеки, в питанні щодо необхідності єдиних 
заходів протидії російській пропаганді. Лише всередині азербайджанської делегації проявилися 
суперечності. Проте це, напевно, загальна тенденція. Суспільство в Азербайджані розділено на 
кілька таборів, які не можуть домовитися між собою та мають абсолютно різні цінності. 

Якими ви бачите перспективи форуму? 
Форум як майданчик для зустрічей громадянського суспільства СП використовується 

недостатньо. У нього із самого початку достатньо сильний мандат від Євросоюзу, на одному рівні з 
іншим інститутом "Східного партнерства" - Парламентською асамблеєю "Євронест". Ми можемо 
виступати с заявами як експерти, розробляти документи, які будуть прийняті європейськими 
інституціями щодо країн-учасниць СП. Ми вже достатньо далеко просунулися в адвокатуванні 
(здатності впливати на людей, які приймають суспільно значимі рішення - DW). Скажімо, 
керівний комітет форуму в Берліні зустрівся з офіційними особами з МЗС ФРН та поділився 
нашим баченням подальшого розвитку "Східного партнерства", а також оцінкою того, як 
Німеччина може змінити своє ставлення до країн СП. 

Однак форум недостатньо відомий. Одна з причин полягає в тому, що наша платформа 
замислювалася як щорічна зустріч, тож нема постійної активності. Щоби якось змінити ситуацію, 
уже другий рік іде процес створення секретаріатів у рамках національних платформ СП, які будуть 
діяти більш активно. 

Важко залучити журналістів для висвітлення форуму - на їх запрошення у Єврокомісії нема 
грошей. Цього року в форумі вперше не брав участі ніхто з високопосадових офіційних осіб 
Євросоюзу. Ми раді, що вдалося отримати відеозвернення голови європейської дипломатії 
Федерики Могерині. І сподіваємося, що новий комісар ЄС з питань розширення (австрієць 
Йоханнес Хан - DW), як і його попередник Штефан Фюле, буде активно нас підтримувати та 
приїжджати на форум. 

Які ваші плани на наступний рік? 
Головне завдання - розробити структуру на рівнях національних платформ громадянського 

суспільства в Грузії, Україні та Молдові, щоб вони слідкували за тим, як влада цих країн здійснює 
реформи, заявлені в угодах про асоціацію, як вони справляються зі своїми зобов’язаннями. 
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Думаємо над тим, щоб провести форум 2015 року в Україні - і через ситуацію, яка там 
склалася, і тому, що після Молдови та Грузії Україна стоїть на третьому місці за індексом 
євроінтеграції. Хоча розглядаємо і варіанти європейських міст, аби залучити до участі більше 
європейських політиків вищих ешелонів. 

Крім того, завжди актуальне питання про залучення до роботи форуму представників 
невизнаних республік (йдеться про представників неурядових організацій - DW). Поки до нас 
приїжджають лише з Придністров’я. 

DW.DE 

26.11.2014. Ще дві країни ратифікували Угоду про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом 

Парламенти Швеції та Угорщини проголосували за ратифікацію Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС.  

Парламенти Швеції та Угорщини у середу, 26 листопада, ратифікували Угоду про асоціацію 
між Україною та ЄС. Про це на своїй сторінці в мережі Twitter написав міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін. 

Таким чином, кількість країн-членів Євросоюзу, чиї парламенти вже ратифікували Угоду 
про асоціацію між Україною та ЄС, зросла до дев'яти. Раніше угоду ратифікували парламенти 
Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Мальти, Румунії і Словаччини. Угоду повинні ратифікувати всі 28 
країн-членів ЄС. У Німеччині для ратифікації уряд затвердив проекти законів, які мають схвалити 
Бундестаг та Бундесрат. 

Нагадаємо, що Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС 27 червня цього року. Верховна 
Рада ратифікувала її 16 вересня. Відмова від підписання цієї угоди Віктором Януковичем призвела 
до масових протестів наприкінці минулого року. 

DW.DE 

28.11.2014. У Європі вважають, що в 2020 році Україна зможе 
претендувати на членство в ЄС 

Терміни проведення необхідних реформ для отримання Україною перспективи членства у 
Європейському Союзі у 2020 році є реалістичними. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав комісар Європейського 
Союзу з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган. 

За його словами, заявлені президентом України Петром Порошенком терміни проведення 
необхідних реформ, щоб мати можливість отримати перспективу членства України в Євросоюзі в 
2020 році, є реалістичними. 

 
"Я ставлю перед собою мету сприяти розвитку економіки в Україні. На мою думку, це 

покроковий процес, і мені здається, що президент Порошенко досить чітко і реалістично висловив 
свою думку. Він сказав, що перед тим, як подавати заявку, необхідно здійснити відповідні 
реформи, і ті часові рамки, які він зазначив, на мою думку, також є достатньо реалістичними", - 
наголосив Ган. 

За словами Гана, необхідно вирішити політичну ситуацію на сході України, а також у 
Криму. "Необхідно сприяти розвитку економіки. Необхідно створити відповідний інвестиційний 
клімат в Україні", - додав Ган. 

Як сказав єврокомісар, для того, щоб інвестиційний клімат був привабливий для 
інвесторів, необхідно забезпечити верховенство права та прозорість цього клімату. 

Нагадаємо, раніше цього місяця європейські дипломати заявили, що бачать з боку Києва 
"вражаючий прогрес", проте зазначили, що досягти надання безвізового режиму з Євросоюзом 
Україні у першій половині 2015 року буде вкрай складно. 

УНІАН 
 

ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

17.11.2014. Чехія відзначає 25-у річницю Оксамитової революції 

У понеділок, 17 листопада, виповнюється 25-а річниця початку Оксамитової революції в 
Чехословаччині, яка поклала край понад сорокарічному комуністичному правлінню у тій країні. В 
Празі заплановані офіційні заходи – в тому числі й зустріч президентів країн Вишеградської 
четвірки і президента Німеччини, а також і протести молоді проти політики президента Чехії 
Мілоша Земана, який у багатьох аспектах підтримує політику Кремля – зокрема й щодо України. 

Оксамитова революція почалася протестом студентів, яких 17 листопада 1989 року побила 
поліція в центрі Праги. Здійнялася хвиля протестів – спочатку вийшло 200 тисяч людей, а потім і 



INTERNATIONAL WEEKLY # 20 (17.11.2014 — 01.12.2014) 12 of 61 

 

12 of 61 

півмільйона. Люди вийшли на Вацлавську площу Праги, яка стала епіцентром Оксамитової 
революції. Масові протести тривали до кінця грудня 1989 року. 

 Наприкінці листопада все керівництво компартії Чехословаччини подало у відставку, і в 
грудні було призначено перший переважно некомуністичний уряд Чехословаччини з моменту 
встановлення комуністичного режиму в 1948 році. 

Лідера Празької весни 1968 року, яку було розчавлено радянськими танками, Александра 
Дубчека було обрано головою федерального парламенту, а президентом Чехословаччини 
наприкінці грудня обрали Вацлава Гавела. 

17 листопада цього року у Празі, а також в 20 інших містах Чеської Республіки, відбудеться 
офіційне відзначення 25-ї річниці Оксамитової революції. Планується, зокрема, і зустріч 
президентів країн Вишеградської четвірки та Німеччини зі студентами Карлового університету. 

Протести громадськості 
Але специфіка нинішніх святкувань у тому, що політика і заяви президента Чехії Мілоша 

Земана викликають шквал критики з боку чеської молоді, опозиції та інтелігенції. Він, зокрема, не 
засуджує російську політику щодо України, закликав змиритися з реаліями і погодитись із 
анексією Криму. Чеський лідер не вважає, що за президента Володимира Путіна Росія має 
проблеми з внутрішньою демократією. 

Відтак 17 листопада відбудуться також і акції протесту проти політики президента Мілоша 
Земана. Один із чеських громадських активістів Міхал Майзнер пояснює: «Це є реакцією на 
поведінку президента, до того ж у час, коли ми відзначаємо 25-ліття Оксамитової революції. Ми 
бачимо, як останнім часом чехи, якщо немає якоїсь великої проблеми, не часто виходять на вулиці, 
але з тим нашим паном президентом є проблеми». 

«Особисто для мене найважливішим є те, що Мілош Земан, всупереч союзництву з 
Європейським союзом і НАТО, об’єднується з людьми і насильством, які панують навколо 
президента Путіна», – додає Майзнер в інтерв’ю Радіо Свобода. 

За словами Міхала Майзнера, до протестів громадських активістів спонукають і події в 
Україні, яку, на їхню думку, президент Земан не підтримує активно, натомість роблячи часом дуже 
суперечливі політичні реверанси в бік Кремля. 

Радіо Свобода 

17.11.2014. Позиція Росії щодо Боснії викликає занепокоєння – 
голова МЗС Хорватії 

Позиція Росії щодо Боснії викликає занепокоєння для всіх балканських країн. Про це 
заявила міністр закордонних справ Хорватії Весна Пасніч. 

Вона зазначила, що її країна «чітко зауважила», коли під час ухвалення останньої 
резолюції Ради безпеки ООН щодо Боснії, російська делегація пропонувала, щоб «євроатлантичні 
перспективи Боснії і Герцеговини» були упущені. 

За словами Весни Пасніч, не всі балканські країни прагнуть стати членами НАТО, але 
«абсолютно всі з них зацікавлені у членстві в Євросоюзі». «Ми вважаємо, що позиція Росії 
викликає занепокоєння», – наголосила голова МЗС Хорватії. 

Весна Пасніч зазначила, що це «вперше, коли щось подібне трапилося у відносинах з 
країнами, які не мають кордонів з Російською Федерацією». 

Радіо Свобода 

18.11.2014. Криза в Україні: політичні курси Штайнмаєра і 
Меркель 

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибуває з візитом до Москви, в ході 
якого обговорюватимуться шляхи врегулювання кризи в Україні. 

Візит пана Штайнмаєра до Росії змусив німецькі газети звернути увагу на відмінності у 
підходах до відносин з Росією, яких дотримуються канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр 
закордонних справ країни. 

Жорстка критика з вуст Меркель на адресу президента Росії Володимира Путіна на саміті 
"Великої двадцятки" в Австралії викликала мало не переполох в німецьких ЗМІ. Її звинувачення в 
тому, що Росія загрожує повоєнному миру були сприйняті багатьма коментаторами як вираз 
глибокого розчарування і втрати терпіння. 

Міністр закордонних справ Штайнмаєр навпаки рекомендує приглушити тон риторики, 
пише журнал Der Spiegel. 

Соціал-демократична партія Штайнмаєра, що входить у велику коаліцію з Християнсько-
демократичною партією канцлера, стурбована нападами на Володимира Путіна. 

Пан Штайнмаєр, продовжує Der Spiegel, не бачить альтернативи переговорам з Росією. 
"Московські переговори не будуть легкими, і Штайнмаєр це знає, - пише журнал. - Після 

демонстративно публічної критики (на адресу президента Путіна - Ред.) з боку деяких учасників 
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саміту G20 від міністра [закордонних справ Росії] Лаврова можна очікувати не дуже теплого 
прийому. Штайнмаєр вже визнав, що чекає не дуже багато конкретних результатів, але тим не 
менш вважає, що було б правильно знову вести переговори". 

Газета Berliner Zeitung також підкреслює зосередженість Штайнмайера на переговорах. 
"Завдання Штайнмаєра полягає в тому, щоб прорахувати, які існують можливості для 

розрядження ситуації", - цитує газета представника глави МЗС Німеччини. 
Обом сторонам - як Києву, так і Москві, буде заявлено, що конфлікт не може бути 

вирішений військовими засобами. 
Головний редактор економічної газети Handelsblatt Габор Штайнгарт саркастично 

зауважує, що контрасти в лексиконах Меркель і Штайнмаєра дають підстави вважати, що вони 
дотримуються двох різних курсів в зовнішній політиці. 

"Лідер християнських демократів Меркель стверджує, що Путін ставить під сумнів мирний 
лад в Європі, і Захід не повинен намагатися його заспокоїти. Штайнмаєр попереджає, що політика 
не повинна ставати "ареною конфронтації". Для Путіна це найсприятливіший сценарій: німецький 
уряд може відмовити йому у постачанні продовольства і промислових товарів, проте безкоштовно 
постачає його двома видами зовнішньої політики, що суперечать один одному", - пише він. 

Берлінська газета Tagesspiegel публікує гостьову колонку Мартіна Хоффмана, одного з 
керівників Німецько-російського форуму під "алармістським" заголовком "Ми втрачаємо Росію". 

"Досить санкцій! Росію потрібно знову розглядати як партнера Заходу і приймати її таким", 
- сказано в першому рядку колонки Мартіна Хоффмана, який далі висловлює надію на те, що його 
слова стануть сигналом пробудження. 

"Ми втрачаємо Росію, - повторює він знову, - і не тільки правлячу еліту, яка оточуює 
Путіна, але і весь народ, великий європейський народ [...] народ, який звільнив Німеччину від 
фашизму. Безсумнівно емоційний і перевантажений патріотизмом тон російських ЗМІ глибоко 
турбує нас. Але давайте не будемо себе обманювати. Ми втрачаємо тих, чиєю перспективою завжди 
був Захід. Ліберальні еліти особливо розчаровані і ображені європейськими ЗМІ і громадською 
думкою. Ми не бачимо того, що західна стратегія, якщо така існує, надає всю можливу підтримку 
російській пропаганді". 

Хофманн завершує свою колонку закликом до західних політиків:"Давайте втрутимося 
парадоксальним чином: Росія куди сильніше, ніж ми на Заході можемо собі уявити, реагує на 
символи, жести і знаки примирення". 

BBC Україна 

19.11.2014. Ельмар Брок: Успішна Україна - це кінець системи 
Путіна 

Голова комітету Європарламенту Ельмар Брок висловив в інтерв’ю DW свою думку про 
ефективність санкцій проти Росії, а також про реформи в Україні та врегулювання конфлікту на 
сході країни. 

Deutsche Welle: Цими вихідними канцлерка Анґела Меркель мала в Австралії 
декількагодинну розмову з російським президентом Володимиром Путіним - безрезультатно. 
Кількома днями пізніше до Москви поїхав міністр закордонних справ Штайнмаєр. На що 
сподіваються у Берліні від цих розмов? 

Ельмар Брок: Поки триває діалог, є шанси знайти спільну мову. Треба використовувати всі 
канали комунікації, аби уникнути нового витка насильства. 

Лавров та Штайнмаєр на переговорах у Москві наголосили на необхідності 
дотримуватися Мінських домовленостей. Але, складається враження, що саме Москва саботує 
виконання цього документу. Ви поділяєте таку оцінку? 

Це так і є… По-перше, Москва постачає у регіон вже тривалий час зброю, між іншим, навіть 
важке озброєння. А це становить пряме порушення цих домовленостей. Крім того, вибори 2 
листопада, що відбулися на територіях сепаратистів, до яких не допустили опозицію, були 
однобічними та незаконними. Тож маємо вже два серйозних порушення пунктів Мінських 
домовленостей. 

Реакцією Євросоюзу були оголошені у понеділок, 17 листопада, Радою міністрів ЄС 
санкції проти окремих сепаратистів. Чи не вважаєте Ви, що слід було б чинити більший тиск 
на Росію, яка, по суті, стоїть за спиною сепаратистів, а не на маріонеткових керіників "ДНР" і 
"ЛНР"? 

Це вже має місце. Санкції діють, а це - непросто засіб тиску, як, скажімо, заборона на в'їзд 
абощо, Широкі санкції становлять для Росії величезний економічний тягар. 

Тобто Ви не поділяєте скепсис пані Моґеріні, яка сказала, що "санкції є неефективним 
інструментом"? 

Вона такого не казала. Її заяви хибно витлумачено. Вона сказала, що "невідомо, коли саме 
санкції почнуть діяти". А це дійсно невідомо. Адже хто знає, коли Росія отямиться. Чи врахують в 
Росії завдані економічними санкціями збитки, які довелося зазнати через військове втручання в 
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іншу країну, що неприпустимо і становить порушення міжнародного права? Вже тепер це дорого 
обходиться Росії. 

Чи вважаєте Ви, що санкції, які зараз існують, просто ще не виявили себе повною мірою? 
ЄС та НАТО казали, що проти України вони не допустять жодних воєн. А для цього є 

санкції. Їх застосували, а економічні санкції діють не одразу, а у довготерміновій перспективі. На 
це потрібен час, принаймні, у більшості випадків. Певна річ, якщо одні готові вдатися до 
насильства, а інші ні, то тоді мирний процес стає способом порозумітися. З цим теж треба 
рахуватися. 

Пане Брок, але ж за таким умов Україна зазнає втрат. Країна вже стоїть на межі 
банкрутства. Чи вважаєте Ви, що ЄС має виділити більше грошей для України, аби врятувати 
її від дефолту? 

Я вважаю, що для цього треба провести певні трансформації, що саме зараз відбуваються, 
скажімо, боротьба з корупцією, законодавство, що уможливить правову державу та покращення 
ділового клімату і посилення економічної ефективності. ЄС виділяє чимало грошей, щоб 
допомогти Україні втілити ці процеси у життя. Так само і міжнародна спільнота, приміром, через 
МВФ. Лише ЄС вирішило виділити 11 мільярдів євро, а міжнародна спільнота через МВФ більше 17 
мільярдів доларів допомоги. Тож ці процеси можуть тепер профінансуватися. Крім того, варто 
згадати і інші сфери, де ЄС приходив на допомогу Україні, наприклад, вирішення газового 
питання, тож Україна одержить відповідну допомогу, щоб встояти. Але головною причиною 
видатків для України є війна, спричинена Росією, і її усуне лише згода Росії знову повернутися до 
дотримання міжнародних норм. 

Глава українського МЗС Клімкін, який у понеділок виступав в Європарламенті, теж 
казав, що війна становить головну перепону для втілення реформ. Як, Ви гадаєте, Україна 
зможе здобути стабільність у нинішній ситуації? 

Ми побачили, що населення готове нести тягар важких трансформаційних процесів, про 
що свідчать як президентські так і парламентські вибори, де чітку перемогу здобули 
проєвропейські сили. А це засвідчує бажання людей мати перетворення і рухатися до ринкових 
відносин. Саме від цього треба відштовхуватися при побудові відносин і допомагати, виходячи з 
цього. Особливо у тих регіонах, де влада знаходиться в руках українського уряду, там треба їх 
втілити і не дати відволікти себе цими жахливими військовими діями. Це, як на мене, дуже 
важливо. Відомо, що військові дії забирають чимало грошей. Тут криється причина вже скоєних 
спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. Успішна Україна як демократична держава, що 
створить добробут та економічну стабільність для своїх громадян для Росії є немислимою. Вона 
може підірвати авторитет системи Путіна. Тож для Росії є всі підстави поводити себе так, як вона 
поводить. 

Ви вже згадували, що ЄС має підтримати Україну. Але спроби дестабілізації з боку Росії 
не вщухають. Це може тривати й надалі. Чи йтиме ЄС з Україною пліч о пліч до кінця, що би не 
робила далі Росія? 

На такі гіпотетичні питання важко відповісти. Проте ми бачимо, що від Москви слід чекати 
чого завгодно, тож на Заході мають розуміти, що пріоритетне значення має підтримка країни, що 
виборює свою незалежність. 

Після виборів при владі лишається то й же уряд, що і був. Проте він буде сформований 
новою коаліцією. Чи гадаєте Ви, що уряд Яценюка і нова коаліція зможуть зробити більше у 
втіленні реформ, ніж дотепер? 

Уряд тепер матиме підтримку більшості у парламенті. Його програма отримала 
легітимацію на виборах. Тепер, я гадаю, уряд може більше розраховувати на підтримку 
парламенту, ніж це було до виборів". 

DW.DE 

19.11.2014. Іноземні ЗМІ: тон Меркель відносно Росії на G20 
здивував 

У середу іноземні ЗМІ пишуть про критику дій Росії, протести в Чехії і Угорщині, а також 
атаку на синагогу в Єрусалимі. 

Тон Меркель 
У той час, коли стосунки між Росією і Заходом дедалі більше нагадують давно минулі часи 

Холодної війни, німецький канцлер Ангела Меркель відкинула зазвичай обережний тон і суворо 
розкритикувала дії Росії щодо України. 

Слова пані Меркель коментує International New York Times. 
Німецький канцлер виступила з промовою у понеділок, після саміту Великої двадцятки в 

Австралії, де прохолоду у стосунках Заходу з російським лідером було помітно неозброєним оком. 
Західні лідери критикували російського президента за політику Росії в Криму та за 

підтримку сепаратистів в Україні, пише газета. 
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На думку видання основною несподіванкою став тон пані Меркель. У своїй промові вона 
запитала, чи не говорить анексія Криму та військове втручання на сході Україні про повернення до 
часів, коли Москва вирішувала долю свої сусідів. 

Видання звертає увагу на "ключовий" елемент промови: необхідність утриматися від 
військових дій проти Росії, які майже стовідсотково стануть не регіональними. 

Багатотисячні протести 
Ірландська Irish Times пише про масові протести на площах у Празі та Будапешті. 
В обох випадках тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти проросійської 

політики своїх лідерів, пише видання. 
У Чехії багатотисячна юрба свистіла, кричала, кидалася помідорами і показувала червоні 

картки. 
Чеський президент Мілош Земан хвалить китайську систему державного управління та не 

підтримує санкції проти Росії за анексію територій і розпалювання війни в Україні. 
Для багатьох чехів толерантність Земана до китайського тоталітаризму і російської агресії – 

це занадто, особливо тоді, коли суспільство готується святкувати мирну оксамитову революцію 
1989 року. 

В Угорщині прем’єр міністр Віктор Орбан товаришує з Кремлем, не схвалює жорсткіші 
санкції проти Росії та підтримує контроверсійний проект газогону в обхід України. 

У багатьох угорців такий поворот у бік "нелібералізму" й Росії викликає особливе обурення, 
особливо 25 років після повалення комуністичного режиму, пише видання. 

Путін і Капоне 
У своїй вчорашній промові російський президент Володимир Путін звинуватив США у 

намаганнях "підкорити" Росію, а ще практично повторив висловлювання чиказького мафіозі 
Капоне, пише Daily Telegraph. 

Перед промовою пану Путіну продемонстрували новий автомобіль, щось середнє між 
легковиком і броньованою машиною піхоти. Виробники жартівливо назвали модель "ввічливі 
броньовані авто" – посилаючись на вираз "ввічливі люди", який став відомим навесні, коли так 
називали російських солдатів, які здійснювали захоплення українського Криму. 

Пан Путін побачив автомобіль і сказав: "За допомогою ввічливості і зброї можна досягнути 
набагато більше, ніж лише за допомогою ввічливості". 

Цей вираз, на думку видання, дуже нагадує фразу, сказану колись Капоне: "Добрим словом 
і пістолетом можна досягти набагато більше, ніж просто добрим словом". 

Релігійні підтексти 
Убивство рабинів під час атаки на синагогу підігріває напругу в Єрусалимі, де ізраїльтяни 

та палестинці звинувачують одне одного, пише Financial Times. 
У результаті нападу озброєних людей на синагогу в Єрусалимі загинули шестеро людей. 
Атака шокувала ізраїльтян, адже її було вчинено в межах визнаних кордонів. 
Цей випадок викликав занепокоєння в регіоні та за кордоном через "релігійні підтексти" 

протистояння ізраїльтян і палестинців, пише видання. 
BBC Україна 

19.11.2014. Штайнмаєр: ми далеко від вирішення конфлікту на 
Донбасі 

Німеччина та Росія мають дуже різні погляди на конфлікт в Україні, який є далеким від 
розв'язання, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. 

Напередодні дипломат відвідав Київ та Москву, де зустрічався з президентами країн - 
Петром Порошенком та Володимиром Путіним. 

Далекі від політичного вирішення 
Німецький дипломат заявив журналістам у середу, що Берлін має "суттєво інші погляди на 

події в Україні", ніж Кремль. 
"Ми досі в ситуації, на жаль, де ми далеко від стійкої деескалації конфлікту та ще далі від 

політичного вирішення", - сказав пан Штайнмаєр, повідомляє агенція Reuters. 
Він додав, що за два-три тижні можна буде побачити, чи його переговори з президентом 

Путіним мали результат. 
Зустріч німецького міністра та президента РФ у вівторок увечері тривала понад півтори 

години та відбулась за ініціативи Володимира Путіна, повідомляє німецька агенція dpa. 
Раніше пан Штайнмаєр зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. 

Дипломати на брифінгу підтвердили свою підтримку Мінським домовленостям, які мають на меті 
припинити вогонь на сході України. 

Розмежування 
"Мінські домовленості повинні залишитися основою для врегулювання...Може, мінські 

домовленості не дійшли до досконалості, їм чогось не вистачає, але треба над ними працювати 
далі", - сказав пан Штанмаєр, повідомляє агенція "ТАСС" 
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Політик наголосив, що військового вирішення конфлікту на сході України не може бути та 
закликав Росію допомогти запобігти новій ескалації конфлікту на Донбасі. 

"Я вже говорив, що не бачу військового виходу з кризи, тому нам потрібні зусилля з усіх 
боків, у тому числі і з боку Росії, щоб розрядити ситуацію, яка загрожує цілісності і суверенітету 
України", - сказав пан Штайнмайер. 

Сергій Лавров також висловився за продовження Мінського процесу та назвав 
"провокаціями" заяви про те, що Мінські домовленості провалились. 

"Я повністю згоден з тим, що сказав Франк-Вальтер (Штайнмаєр - Ред.). Мінські 
домовленості не ідеальні, але це єдине, під чим підписалися і підтримали всі ключові гравці - і 
Євросоюз, і США, і українські сторони, і Росія", - сказав російський дипломат. 

Він наголосив на важливості провести розмежувальну лінію. "Ми повинні всі підтримати 
узгодження конкретної лінії розмежування, що зараз йде", - сказав російський міністр. 

Допомога Україні 
У вівторок Франк Вальтер Штайнмаєр також зустрівся з президентом України в Києві. 
Він повідомив, що Єврокомісія може організувати міжнародну конференцію з економічної 

допомоги Україні на початку 2015 року. За його словами, це питання обговорювалося на засіданні 
голів МЗС країн Євросоюзу в понеділок. 

ЄС готовий "простягнути руку допомоги" Україні, яка потребує і економічної, і політичної 
підтримки, сказав політик. 

Пан Штайнмаєр стурбований погіршенням ситуації на сході України. "Зараз ситуація дуже 
важка і загрозлива на сході України, вона ускладнюється", - заявив він. 

За його словами, в ході зустрічі з президентом Порошенком обговорювалися можливості 
врегулювання конфлікту. 

Перед тим на спільній прес-конференції з українським прем'єром Арсенієм Яценюком пан 
Штайнмаєр сказав, що хоча Мінські домовленості й "не були ідеальними", вони можуть бути базою 
для врегулювання кризи. 

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що російська сторона грубо порушує Мінські 
домовленості, тоді як Київ робить все для того, аби вирішити конфлікт. 

"Президент і уряд роблять все для того, щоб досягти мирного вирішення конфлікту на 
Сході. Мінська угода... виконується Україною і грубо порушується російською стороною", - заявив 
пан Яценюк. 

Москва заперечує свою причетність до конфлікту на сході України, а також те, що 
відправляє туди свої війська і озброєння. 

BBC Україна 

19.11.2014. У Європарламенті ініціювали вотум недовіри 
Юнкеру 

Наступного тижня в Європейському парламенті у Страсбурзі розглянуть питання про 
винесення вотуму недовіри голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру. 

Ініціатива звільнити пана Юнкера зібрала 76 підписів депутатів, в тому числі з британської 
Партії незалежності та французького "Національного фронту". 

Втім, вона навряд чи отримає підтримку депутатів з решти груп Єпропарламенту. 
За процедурою, голосування має відбутися наступного тижня. 
Група депутатів стверджує, що пан Юнкер не може обіймати свою посаду, оскільки коли він 

був прем'єром Люксембургу, там практикувалися корупційні схеми ухиляння від сплати податків. 
Жан-Клод Юнкер відкидає ці звинувачення. 
Британські Ліберальні демократи, представлені у Європарламенті, розкритикували Партію 

незалежності у спільних діях з "Національним фронтом" і звинуватили їх у грі "на публіку". 
Прихильники відставки пана Юнкера твердять, що держави-члени ЄС втратили мільярди 

євро потенційних податкових надходжень через схеми ухиляння від сплати податків, що діяли в 
Люксембурзі протягом 18-ти років прем'єрства пана Юнкера. 

Однак сам він наполягає, що всі правила сплати податків, встановлені під час його 
керівництва, відповідають національному законодавству та міжнародними правилами. 

BBC Україна 
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20.11.2014. Пхеньян погрожує ядерними випробуваннями у 
відповідь ООН 

Північна Корея пригрозила новими ядерними випробуваннями у відповідь на заклики в 
ООН розслідувати ситуацію із правами людини в країні. 

Цього тижня комітет з прав людини ООН ухвалив резолюцію, у якій закликав Раду Безпеки 
передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі справу про можливі порушення прав 
людини владою КНДР. 

У КНДР заявили, що резолюція ґрунтується на "сфабрикованих свідченнях" утікачів із 
країни, це "наклеп на Пхеньян". 

Північнокорейські дипломати у четвер назвали резолюцію "політичною провокацією" 
Сполучених Штатів та зазначили, що така "агресія... не залишає нас у змозі і надалі утримуватися 
від проведення нового ядерного випробування". 

Пхеньян уже проводив ядерні випробування у 2006, 2009 та 2013 роках. 
BBC Україна 

21.11.2014. Зустріч російського і німецького керівництва 
форуму, який скасувала Меркель, пройде в грудні 

У зв'язку з конфліктом, що триває, навколо України знову скасовано зустріч форуму 
представників громадянських суспільств ФРН і РФ "Петербурзький діалог". 

Рішення ухвалене на прохання канцлера ФРН Ангели Меркель, повідомив співголова 
форуму Лотар де Мезьєр в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке буде опубліковано 21 
листопада. 

Відомство федерального канцлера звернулося з "настійним проханням" скасувати 
заплановане на наступний тиждень засідання через "загострення політичної ситуації", вказав далі 
політик, якого цитує «Німецька хвиля». «Це прохання мені довелося задовольнити, що я зробив 
неохоче», - наводить слова де Мезьєра агентство dpa. 

Одночасно співголова "Петербурзького діалогу" повідомив, що зустріч німецького і 
російського керівництва форуму у Мюнхені на початку грудня має відбутися. 

Нагадаємо, РФ у лютому розпочала і продовжує зараз військову агресію проти України, у 
результаті якої близько 4 тисяч громадян загинули, близько 10 тисяч отримали поранення, сотні 
тисяч були вимушені залишити свої домівки. 

УНІАН 

24.11.2014. Прем’єр Угорщини не проти майбутнього членства 
України в ЄС 

Віктор Орбан припускає вступ України до складу ЄС у середньостроковій перспективі, але 
за умови політичної та економічної стабільності. Угорський прем’єр не хоче, щоб його країна мала 
спільний кордон з Росією. 

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що він міг би собі уявити вступ України до 
складу ЄС у середньостроковій перспективі й навіть вважає його бажаним. "Але для цього країна 
повинна мати політичну та економічну стабільність, а також уміти контролювати свої кордони", - 
підкреслив глава угорського уряду в інтерв'ю німецький газеті Handelsblatt, опублікованому в 
понеділок, 24 листопада. 

Поки що ж, наголосив політик, Україна не має фінансової самостійності, й тому говорити 
про її вступ до Євросоюзу ще зарано. "Ми повинні з'ясувати, хто буде платити щорічно 25 
мільярдів євро, необхідні для підтримки України", - сказав Орбан. За його словами, "доки цей 
момент не з’ясований, питання про членство України в ЄС не стоїть". 

З приводу напружених відносин між Росією та Заходом прем’єр Угорщини зазначив, що 
інтереси його країни "не співпадають з інтересами США". За його словами, геополітичний інтерес 
Будапешта можна описати трьома словами: мир, енергія і торгівля. 

Орбан зауважив, що Будапешт зацікавлений, аби Україна була буфером між Росією та 
Угорщиною. "Ми зацікавлені в тому, щоб щось було між Угорщиною і Росією, а саме - суверенна 
Україна", - заявив угорський прем'єр. Він нагадав, що Угорщина мала спільний кордон з 
Радянським Союзом. "Багато часу минуло, перш ніж ми звільнилися від нього. Ми не хочемо, щоб 
ця річ знову постала", - пояснив політик, зазначивши, що сьогодні вплив Росії в Центральній 
Європі набагато слабший, ніж у 2000 році. 

DW.DE 



INTERNATIONAL WEEKLY # 20 (17.11.2014 — 01.12.2014) 18 of 61 

 

18 of 61 

25.11.2014. Політика Кремля стала яблуком розбрату у 
Німеччині 

Лінія Москви по відношенню до України вже другий тиждень домінує в громадській 
дискусії Німеччини. Політики, ЗМІ та блогери сперечаються про те, як вибудовувати відносини з 
Росією та її лідером. 

У Німеччині другий тиждень не вщухає дискусія про те, як реагувати на політику Кремля 
щодо України. Її започаткувала канцлер Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). "У Європі ще 
є сторони, які роблять ставку на закон сили, нехтуючи силою закону. Саме це і сталося, коли Росія, 
порушивши міжнародне право, анексувала Крим", - заявила глава уряду Німеччини, виступаючи в 
Інституті міжнародної політики в Сіднеї 17 листопада. 

Ніколи ще глава німецького уряду не піддавала політику президента Росії Володимира 
Путіна такій гострій та відкритій критиці. "Хто міг навіть уявити те, що через 25 років після 
падіння Берлінського муру і закінчення холодної війни, яка поділила світ на два блоки, таке ще 
можливо в самому серці Європи: вчорашнє мислення в категоріях зон впливу, попрання ногами 
міжнародного права", - запитала Меркель своїх слухачів. 

"Неправильно розтлумачене висловлювання" 
Через день, 18 листопада, олії у вогонь додав колишній голова Соціал-демократичної партії 

Німеччини (СДПН), колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург, а нині голова 
Німецько-російського форуму Маттіас Платцек. В інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse він заявив, 
що "анексію Криму необхідно заднім числом врегулювати з міжнародно-правової точки зору". Тут 
слід нагадати, що зараз соціал-демократи входять в урядову коаліцію з християнськими 
демократами Анґели Меркель. Однак довгий час вони були політичними супротивниками. 

"Хто розумніший, той поступається", - заявив Маттіас Платцек. Він застеріг: "Хто прийде 
після Путіна, якщо російський президент залишить свою посаду? Напевно, не проєвропейський 
наступник, а ще більш націоналістично налаштований президент. Але якщо Росія, друга ядерна 
держава у світі, стане політично нестабільною, це матиме непередбачувані наслідки. Це було б 
смертельно небезпечно. Ми повинні знайти рішення, при якому Путін не виглядав би 
переможеним". Щоправда, вже наступного дня Платцек заявив, що його невірно розтлумачили, 
що він не закликав визнавати анексію Криму, а тільки вказав на необхідність міжнародно-
правового врегулювання кримського питання. 

Однак на цьому інцидент не вичерпався: 23 листопада до дискусії долучився представник 
баварського Християнсько-соціального союзу Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Його партія теж 
входить в урядову коаліцію. В інтерв'ю журналу Der Spiegel він вимагав, щоб Маттіас Платцек та 
інші провідні соціал-демократи визначилися: чи підтримують вони політику Анґели Меркель або 
потурають Росії? Баварський політик навіть кинув камінець у город ще одного представника СДПН 
в уряді Меркель - міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter 
Steinmeier), заявивши, що, якщо той проводить політику, відмінну від політики канцлера ФРН, то 
це "надзвичайно небезпечно". 

"Платцек дискредитував себе" 
Глава німецького МЗС Штайнмайєр вже встиг з обуренням відреагувати на зауваження 

Зеехофера. "Наскільки я знаю, в жодній країні такого немає, щоб міністра закордонних справ 
застерігали від зовнішньої політики. Як я розумію, саме нею він і повинен займатися", - заявив 
Штайнмаєр в інтерв'ю суспільно-правовому телеканалу ARD 23 листопада. 

А у понеділок, 24 листопада, в програмі партнера DW, радіостанції Deutschlandfunk, заочну 
дискусію влаштували заступник голови фракції ХДС / ХСС у Бундестазі, колишній координатор 
німецько-російської міжсуспільної співпраці Андреас Шоккенхофф та його наступник, нинішній 
уповноважений уряду ФРН щодо співпраці з Росією Ґернот Ерлер. 

В одному інтерв'ю Шоккенхофф вимагав відставки Маттіаса Платцека з посади голови 
Німецько-російського форуму: "Маттіас Платцек, який минулого тижня зажадав міжнародно-
правового визнання анексії Криму та військової агресії Росії на Сході України, сам довів свою 
неспроможність". В іншому інтерв'ю тій самій радіостанції Гернот Ерлер заявив, що не в усьому 
поділяє позицію Платцека. При цьому він зазначив: "Головою його вибрав сам Німецько-
російський форум, і у мене немає відчуття, що в організації жалкують про цей крок". 

54 відсотки німців вбачають загрозу у політиці Путіна 
Дискусія про те, як оцінювати позицію Росії в українському конфлікті проходить у 

Німеччині на всіх майданчиках, в тому числі в соціальних мережах і блогах. Одні вказують на 
цинічні, на їхню думку, висловлювання Володимира Путіна, який, з одного боку, заявляє, що Росія 
у війні на Сході України участі не бере, а з іншого боку каже, що знищення сепаратистів не 
допустить. Інші закликають не демонізувати Путіна і всерйоз підійти до російських страхів 
"оточення країнами НАТО". 

За дискусією у блогосфері зі зростаючою стурбованістю спостерігає і Федеральне відомство 
з охорони конституції. Його глава Ханс-Георг Масен в газеті Welt am Sonntag 23 листопада застеріг 
від спроб російської пропаганди вплинути на громадську думку в Німеччині. У блогах і на 
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інтернет-форумах останнім часом з'являються різкі проросійські висловлювання німецькою 
мовою, констатував він: "Ми задаємося питанням, хто за цим стоїть". 

Суспільно-правовий канал ARD вже другий тиждень поспіль присвячує свою головну 
політичну дискусію тижня у прямому ефірі під керівництвом ведучого Ґюнтера Яуха політиці 
Володимира Путіна. У неділю, 23 листопада, в рамках програми були представлені результати 
опитування, проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap на замовлення ARD. Згідно з 
ними, 39 відсотків жителів Німеччини вважають, що необхідно визнати входження Криму до 
складу Росії, 48 відсотків - категорично проти. 43 відсотки не бачать загрози в політиці 
Володимира Путіна, а 54 відсотки вважають її загрозою для Німеччини. 

DW.DE 

26.11.2014. Меркель виступила в бундестазі з різкою критикою 
Росії 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дії Росії щодо України ставлять під 
питання усталений в Європі мирний порядок і зневажають міжнародне право. 

Виступаючи в бундестазі, пані Меркель сказала, що анексії Криму Росією немає жодних 
виправдань або вибачень. Разом з тим вона визнала, що для врегулювання кризи в Україні треба 
буде запастися терпінням. 

Пані Меркель, яку раніше сприймали як головного дипломатичного посередника у 
відносинах Росії і Заходу, останнім часом дедалі частіше виступає з жорсткою риторикою на адресу 
Москви. 

"Ніщо не виправдовує пряму або непряму участь Росії в боях в Донецьку і Луганську, - 
сказала вона депутатам бундестагу. - Дії Росії ставлять під питання мирний лад в Європі й 
демонструють зневагу до міжнародного права". Слова німецького канцлера депутати зустріли 
оплесками. 

"Обстановка в Донецьку і Луганську не має нічого спільного з перемир'ям, і тому 
економічні санкції (проти Росії. - Ред.) неминучі", - попередила пані Меркель. 

Німецький канцлер протягом останніх місяців енергійно намагалася розрядити кризову 
ситуацію в російсько-українських відносинах. 

Москва категорично заперечує свою пряму чи непряму участь в українській кризі і відкидає 
всі повідомлення про присутність російських військ і військової техніки на сході України. 

Глуха оборона 
Як відзначають спостерігачі, перехід Ангели Меркель до більш жорсткої риторики на 

адресу Москви свідчить про те, що попередню тактику визнали безуспішною. 
Напередодні саміту лідерів країн "Великої двадцятки" в середині листопада пані Меркель 

провела бесіду з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч, без звичайної для подібних 
зустрічей участі перекладачів і радників. 

За словами пані Меркель, вона хотіла змусити російського лідера відкрито заявити про 
цілі, які він переслідує в Україні й інших пострадянських країнах, які останнім часом знову 
опинилися у фокусі уваги Москви. 

Однак, як повідомили джерела в німецькій делегації після закінчення зустрічі, що тривала 
майже чотири години, розмова пана Путіна і пані Меркель в Брісбені не мала жодних результатів. 

"Він випромінював цілковитий холод, - підсумував зустріч агенції Reuters один з німецьких 
чиновників в оточенні канцлера Меркель. - Путін замкнувся в глухій обороні і вибратися з цього 
стану не може". 

За словами німецьких представників, запас їхніх ідей з приводу того, як вплинути на 
російського лідера, повністю вичерпаний. Канали для комунікації з Кремлем будуть і далі 
відкритими, проте Берлін виходить з перспектив тривалого протистояння з Москвою, схожого на 
те, що було за часів холодної війни. 

"Думаю, що нам слід готуватися до тривалого конфлікту, під час якого Росія буде залучати 
всі наявні у неї засоби, - сказав голова комітету з міжнародних справ німецького парламенту 
Норберт Реттген. - Нам же залишається, загалом, займати вичікувальну позицію. Все, що ми 
можемо зробити, це відстежувати ситуацію з насильством на сході України і бути готовими 
реагувати на події". 

Особливе занепокоєння в Берліні викликають, як вони вважають, спроби Кремля 
розколоти країни, що входять до Євросоюзу, щодо подальшої політики відносно Росії. На думку 
німецьких офіційних осіб, зараз Москва докладає зусиль до того, щоб переконати низку 
європейських держав - найперше Італію, Угорщину та Словаччину - заблокувати введення 
подальших санкцій проти Росії. 

Станом на сьогодні Німеччина не планує виступати з ініціативою нових економічних 
санкцій щодо Росії. Однак це може змінитися, кажуть німецькі чиновники, у разі, якщо, 
наприклад, підтримувані Росією сепаратисти спробують пробити коридор до анексованого Криму, 
захопивши стратегічно важливе місто Маріуполь. 
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"Оскільки ми повністю виключили війну (як інструмент політики. - Ред.), деякі можуть 
подумати, що з нами можна робити все, що завгодно, - заявила Ангела Меркель раніше. - Ми не 
допустимо цього". 

BBC Україна 

26.11.2014. Соратник Меркель: Про членство України в ЄС і 
НАТО поки не йдеться 

Голова комітету з закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен переконаний, що Києв 
поки не готовий до членства ані в ЄС, ані в оборонному альянсі. 

Україні ще рано думати про втуп до НАТО та ЄС, вважає голова комітету з закордонних 
справ Бундестагу Норберт Реттґен. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу Phoenix, 
йдеться у повідомленні прес-служби телеканалу. "Київ повинен зрозуміти, для європейців це 
питання не стоїть на порядку денному. Україна не у тому стані, щоб для неї вступ до НАТО чи ЄС 
став реальністю найближчим часом", - зауважив політик. 

З Росією слід поводитись "розважливо" 
Окрім того, на думку Реттґена, Німеччині слід поводитись розважливіше у протистоянні з 

Російською Федерацією задля врегулювання конфлікту на Сході України. "Нам потрібно запастися 
терпінням. Немає такої кнопки, натиснувши яку, можна вирішити цю проблему. Треба навчитися 
стратегічному терпінню". Політик, який у Бундестазі представляє фракцію Християнсько-
демократичного союзу (ХДС), наголосив також на бажанні, аби Росія знову "стала частиною 
європейського порядку, частиною європейської безпеки". Однак проблема, на думку Реттґена, 
полягає у політиці Путіна, яка суперечить засадам цього порядку. "Коли йдеться про засадничі 
принципи, про миролюбність, повагу до територіальної цілісності та суверенітет менших держав, 
то тут жодних компромісів бути не може", - зауважив Норберт Реттґен. 

DW.DE 

01.12.2014. Проект "Південний потік" закритий - Москва 

Росія не може продовжувати реалізацію проекту "Південний потік", заявив президент 
Володимир Путін на прес-конференції в Анкарі. 

Натомість буде побудований новий газопровід через Чорне море в напрямку Туреччини, 
повідомив пан Путін після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

"З урахуванням того, що ми досі не отримали дозволу Болгарії, ми вважаємо, що Росія в 
цих умовах не може продовжувати реалізацію даного проекту", - сказав президент. 

"Почати будівництво в морі, підійти до болгарського берега і зупинитися - це просто 
безглуздо", - додав він. 

Як передбачалося, "Південний потік" мав постачати російський газ до південної та 
центральної Європи в обхід України. 

Але влітку Болгарія зупинила роботу над проектом на вимогу ЄС. У Єврокомісії заявляли, 
що документація частини проекту не відповідає європейському законодавству. 

Водночас у Росії звинуватили Євросоюз у тиску на країни-учасниці "Південного потоку". 
РФ розраховувала ввести газогін в експлуатацію у 2018 році. 
Новий газогін 
"Все, проект закритий", - сказав глава "Газпрому" Олексій Міллер, відповідаючи на 

запитання журналістів щодо долі газогону. 
У понеділок "Газпром" і турецька компанія "Botas" підписали меморандум про будівництво 

морського газогону обсягом 63 млрд кубометрів газу в рік. 
При цьому 14 млрд кубометрів передбачено для постачань в Туреччину, повідомив Олексій 

Міллер. 
"Ми готові... побудувати ще одну трубопровідну систему для того, щоб забезпечити 

зростаючі потреби самої турецької економіки, а якщо буде визнано доцільним, то створити на 
турецькій території на кордоні з Грецією і додатковий так званий газовий хаб для споживачів в 
південній Європі", - цитує ТАСС слова Володимира Путіна. 

Вхідна станція має бути тією ж, що передбачалася для "Південного потоку" - компресорна 
станція "Руська", повідомив пан Міллер. 

Він також додав, що "Газпром" заснує нову юридичну особу, при чому в проект можуть 
увійти і турецькі партнери. 

BBC Україна 
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01.12.2014. Дональд Туск: хто такий новий президент ЄС? 

1 грудня новим президентом ЄС став колишній голова уряду Польщі. Європейська Рада 
отримала другого в своїй історії очільника. Бо сама ця посада почала існувати щойно після 
впровадження положень Лісабонського договору 2009 року, який змінив структуру керівних 
інституцій Європейського Союзу. 

Але хто він такий, Дональд Туск, і чого очікувати від його президентства у ЄС, зокрема, й 
Україні? 

Новий керманич 
"Якщо мій наступник матиме велике его, то в нього нічого може не вийти, - казав 

журналістам навесні попередник Дональда Туска Герман Ван Ромпей. - На цій посаді потрібно 
головним чином слухати". 

А вже 1 грудня в офіційній церемонії передання повноважень Герман Ван Ромпей сказав, 
що це історичний день для Європи, коли вперше звернувся до Дональда Туска "пане Президент". 

"Я переконаний, що (Європейська-ред.) Рада потрапила в добрі руки, - сказав Ван Ромпей. - 
Уперше біля керма найважливішої політичної інституції Європи стоїть представник Польщі, 
країни, яка 25 років і кілька тижнів була відокремлена від Європейського Союзу залізною завісою". 

Народився Дональд Францішек Туск у Гданську в 1957 році. Непольське ім'я успадкував від 
батька, якого назвали Дональдом на честь юнацької закоханості бабусі Юліани в шотландського 
лорда. 

Він є найвідомішим у світі представником народу кашуби, що живе на півночі Польщі і є 
мовно та культурно самобутнім західнослов'янським народом. 

Ще студентом Гданського університету організовував студентський "страйком" на 
підтримку загальнонаціонального страйку "Солідарності". 

Був одним із засновників і першим головою політичної партії "Громадянська платформа", 
яка двічі перемагала на виборах у Польщі. На батьківщині відомий тим, що посаду прем'єр-
міністра обіймав найдовше в новітній історії Польщі - з 2007 по 2014 рік. 

Зміна керівництва 
Дональд Туск у своєму виступі на церемонії передання посади згадав досягнення свого 

попередника на посаді "постійного" президента Європейської Ради, зазначивши, як нелегко було 
Ван Ромпею розбудовувати консенсус серед спершу 25, а згодом 27, і нарешті 28 країн ЄС. "Та й я 
не був янголом у якості голови делегації Польщі на переговорах", - напівжартома визнав Туск. 

Він сказав, що Ван Ромпей уособлював ті цінності і принципи, які є 
загальноєвропейськими: довіру, здоровий глузд, стриманість і порядність. Дональд Туск пообіцяв і 
собі керуватися на новій посаді цінностями і методами, яких він навчився у Ван Ромпея. 

"Від сірої мишки - до заколотника?" - кпив Ван Ромпей із тих критиків, які закидали йому 
брак харизми, а потім звинувачували в спробах захопити все більшу владу для інституцій у 
Брюсселі. 

Як каже оглядач ВВС з питань Європи, 67-річний бельгієць Ван Ромпей високо підняв 
планку очікувань від посади "президента Європи". 

Бо він хоч і починав з маловідомого за межами Бельгії непоказного чиновника, однак до 
кінця свого перебування на посаді зажив слави розважливого, прагматичного і наполегливого у 
владнанні конфліктів і пошуках компромісів політика загальноєвропейського значення. 

Не Таск, а Туск! Або як не бути "бивнем" 
В англомовних мас-медіа, особливо американських, часто можна почути перекручену 

вимову прізвища нового президента Європейської Ради. Спокуса вимовити його прізвище на 
англійський манер - Таск - велика в першу чергу для тих, хто далекий від специфіки внутрішньої 
політики Польщі, де Дональд Туск і заснована ним партія "Громадянська платформа" домінує вже 
багато років. 

Тому допоки новий президент Європейської Ради почне викарбовувати собі нішу в 
європейській політиці реальними справами, наповнювати своє президентство змістом, йому ще 
доведеться зосередити увагу на формі. 

Для початку - навчити брюссельську бюрократію правильно вимовляти його прізвище, щоб 
воно не звучало, як англійське слово "бивень" (таке значення слова tusk з вимовою "таск"). 

Проблема знайома і його попереднику, бо Ван Ромпея також називали хто як - і Ван 
Ромпуєм, і Ван Ромпаєм. 

Однак під кінець терміну скромного бельгійця назвали ефективним першим президентом 
Європейської Ради, який своїми діями дав влучну відповідь на репліку Генрі Кіссінджера: "Коли я 
хочу поговорити з Європою, то чий номер набираю?" 

Завдання: ЄС, а не Польща 
Томаш Бєлєцкі пише у виданні "Газета Виборча", що зараз найважливішим завданням ЄС, 

а відтак - і Дональда Туска - є збереження єдності і спільної позиції всіх 28 країн Євросоюзу щодо 
дедалі агресивнішої зовнішньої політики Росії. 
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"Частина членів ЄС навіть стверджує, що не бачить великого сенсу в запровадженні 
економічних санкцій проти Москви, а приєдналася до санкцій виключно в ім'я єдності Євросоюзу, 
- пише польський оглядач. - Найближчими місяцями доведеться напружено боротися за 
збереження цієї єдності. Бо санкцій починають даватися взнаки не лише в Росії". 

"На щастя, проти послаблення тиску на Москву виступає тепер Берлін - найсильніший 
гравець у Євросоюзі. Це полегшить Туску роботу", - пише польський оглядач. 

Як президент Європейської Ради Дональд Туск відповідатиме за підготовку та проведення 
самітів ЄС - у середньому по шість-сім на рік. Він також представлятиме ЄС на самітах Великої 
Сімка G7 і - разом з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером - на самітах 
Двадцятки найбільших економік G20. 

Перший саміт ЄС за його президентства відбудеться в Брюсселі вже 18-19 грудня, а перша 
заява для преси в офіційному календарі Дональда Туска запланована на 3 грудня після зустрічі з 
генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Свої пріоритети - своєрідний маніфест - на посаді президента Європейської Ради Дональд 
Туск окреслив у серії дописів в офіційному Twitter-екаунті. Цікаво, що 1 грудня перестала 
працювати офіційна сторінка в мережі Twitter Германа Ван Ромпея. 

Отож, до маніфесту Дональда Туска увійшли такі тези: 
1. Захист європейських цінностей, свободи і солідарності від загроз Європейському Союзу 

і його єдності - і зсередини, і ззовні 
2. ЄС має бути сильним на міжнародній арені. Європа має зміцнити свої кордони, 

підтримувати тих сусідів, які поділяють наші цінності 
3. Відносини між Європою і США є спинним мозком спільноти демократій 
Очікування в Україні 
Президент України Петро Порошенко, який одним із перших привітав Дональда Туска з 

новою посадою, висловив сподівання, що новий президент Європейської Ради зробить допомогу 
Україні одним зі своїх пріоритетів. 

Допомога Україні в здійсненні реформ, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і 
ЄС, є офіційною політикою Європейського Союзу, який запровадив три етапи санкцій проти Росії і 
українських сепаратистів у відповідь на анексію Криму і дестабілізацію Донбасу. 

Тому для Києва призначення польського політика, який чудово знає всі історичні, 
культурні і політичні особливості пострадянського простору, - додатковий бонус, вважають 
оглядачі. 

Як сказав ВВС України політичний експерт Володимир Горбач, треба однак бути 
реалістичними в прогнозах та очікуваннях. На його думку, не варто чекати, що політика підтримки 
України у Європі - один із напрямків зовнішньої політики Варшави за прем'єрства Туска - 
автоматично стане політикою того ж Туска на посаді президента Європейської Ради в Брюсселі. 

"Наші надії на те, що представник Польщі на чолі Європейського Союзу принесе якусь 
несподівано велику користь для України - такі очікування можуть бути перебільшеними. Хоча 
звісно, це краще, ніж якийсь інший варіант на цій посаді, - каже Володимир Горбач з Інституту 
євроатлантичної співпраці. - Насправді в ЄС так усе побудовано, що пріоритетом є виконання 
обов'язків і самі ці обов'язки чітко регламентовані". 

Політичний оглядач прогнозує, що як перший східноєвропейський політик на керівній 
посаді у ЄС Дональд Туск буде позиціювати себе як президент цілого Європейського Союзу, а не 
лише представник своєї частини Європи. 

"Він буде доводити західним європейцям, що він не є лобістом чи дуже заангажованим у 
східну тематику... Буде діяти в рамках мандату. Щоби західні європейці не боялися вихідців зі 
східної Європи, - вважає Володимир Горбач. - Але, звісно, він на порядок краще знає і ситуацію на 
сході Європи, і ситуацію з Російською Федерацією, і ті проблеми, з якими зараз стикається Україна, 
Молдова чи Білорусь". 

BBC Україна 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ВИЗНАЧЕНІСТЬ З КУРСОМ НА ЧЛЕНСТВО В НАТО ІНТЕНСИФІКУЄ 
СПІВПРАЦЮ УКРАЇНИ ІЗ АЛЬЯНСОМ 

 

Кінець листопада 2014 р. приніс суттєві зміни в розвитку відносин Україна-
НАТО. Якщо раніше керівництво Альянсу не припиняло заявляти про «повагу» до 
рішення України бути позаблоковою, то на щомісячній прес-конференції за 
підсумками листопада 2014 р. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про «повагу» 
до рішення нового українського уряду змінити позаблокову позицію, а також про 
готовність НАТО розглянути заявку України на вступ у разі відповідності 
необхідним критеріям.8 Такі зміни стали наслідком двох взаємопов’язаних явищ: 
з одного боку, рішення нової парламентської коаліції в Україні про 
визнання курсу на вступ до НАТО своєю офіційною метою, з іншого 
боку – усвідомлення керівництвом Альянсу високої імовірності 
розростання російської агресії. 

Прикметно, що підписання коаліційної угоди в Україні відбулося 
21 листопада 2014 р. – якраз в день візиту до Києва Віце-президента 
США Джозефа Байдена. Можна припустити, що цим візитом Вашингтон 
послав дипломатичний сигнал Києву, натякаючи на необхідність не затягувати із 
коаліціадою і формуванням уряду. На користь такої версії свідчать заклики 
Дж.Байдена «за лічені дні, а не тижні, сформувати новий уряд» і почати 
виконувати план реформ.9 Отже, США нарешті виявили готовність до більш 
активної участі в долі свого стратегічного партнера. Можна також припустити, що 
присутність у коаліційній угоді пункту про курс на членства в НАТО, не викликала 
заперечень у віце-президента США. 

Цілком можливо, візит Дж.Байдена мав також на меті запобігти 
наступу російсько-сепаратистських сил, приуроченому до річниці 
початку Євро-революції (попереднє масоване вторгнення російських військ 
«співпало» із річницею Незалежності України). На підготовку наступу російських 
військ вказувало масове введення на Донбас нових колон російської важкої 
техніки, поновлення артобстрілів українських позиції з території Росії і 
збільшення кількості атак з боку сепаратистів. 

Важливо, що Дж.Байден привіз до України першу партію серйозної 
військової допомоги – радарні системи для боротьби з мінометними 
розрахунками противника. І хоча радарні системи не вважаються летальною 

                                                             
8 Генсек НАТО готовий розглянути заявку України на вступ до Альянсу. - http://dt.ua/POLITICS/gensek-nato-
gotoviy-rozglyanuti-zayavku-ukrayini-na-vstup-do-alyansu-157971_.html 
9 Байден закликав Україну якомога швидше сформувати уряд. - 
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2529593.html. 
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зброєю, проте вкрай потрібні українській армії, і це вже точно не сухі пайки і 
бронежилети. За кілька днів потому Президент Литви Даля Грібаускайте 
повідомила, що її країна також надасть Україні допомогу озброєнням. Ще за 
кілька днів – до Києва прибув літак із першою військовою допомогою від Канади 
(захисне спорядження, медикаменти і теплий одяг). Очевидною є тенденція 
на посилення військової допомоги Україні, що має стати серйозним 
сигналом для Москви.  

Заступник радника Президента США з національної безпеки Тоні Блінкен, 
якого Барак Обама пропонує на посаду заступника Держсекретаря, заявив у 
Конгресі, що США можуть переглянути політику ненадання летальної зброї 
Україні, що викликало обурену реакцію МЗС Росії, яка не припиняє постачати 
важку зброю бойовикам включно з новітніми зразками озброєнь, проте навряд чи 
готова до справжньої «гонки» озброєнь.10 Адже чим більше потужної техніки буде 
в української армії – тим більше техніки і, головне, – російських 
військовослужбовців знадобиться для нового наступу, який Кремль, очевидно, 
планує провести. 

Ще один важливий сигнал для Москви – візит до Києва 26 
листопада 2014 р. головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО 
в Європі генерала Філіпа Брідлава. Він відомий як прихильник більш 
рішучих дій на підтримку України. У Києві Ф. Брідлав заявив, що вважає нові 
поставки російського озброєння сепаратистам імовірною підготовкою до спроб 
захоплення нових територій, відзначив високі бойові якості української армії і 
пообіцяв «всеохоплюючий і в той же час реалістичний план підтримки 
українських збройних сил».11 

Сигналом Києву, що його намір приєднатися до НАТО буде 
підтримано, стала резолюція 60-ї щорічної сесії Парламентської 
асамблеї НАТО про Підтримку суверенітету і демократії України, 
ухвалена 24 листопада 2014 р. у Гаазі. У першому ж пункті документа 
наголошується на «моральному обов'язку євроатлантичної спільноти надати 
підтримку Україні в її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет, а 
також за обраний нею шлях до глибшої євроатлантичної інтеграції та 
підкреслюючи, що ніяка третя сторона не має права вето у цьому процесі». У 
резолюції також згадується рішення Бухарестського саміту, «що Україна та 
Грузія отримають членство в НАТО, якщо вони цього побажають та у разі 
виконання усіх критеріїв членства», а також вітається «постійно зростаюча 
підтримку українським населенням членства в НАТО».12 

Певною мірою до появи рішучих заяв НАТО на підтримку 
євроатлантичних перспектив України доклалися самі росіяни. 
Неадекватні заяви і погрози російських посадовців не могли 
залишитися без відповіді. Так, 19 листопада 2014 р. прес-секретар російського 
президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ хоча отримати «стовідсоткову гарантію, 
що ніхто не буде думати про вступ України до НАТО», і пригрозив повторенням 
донецького сценарію в Латвії.13 24 листопада постійний представник РФ при 
НАТО Олександр Грушко погрожував «відповісти» на наношування присутності 

                                                             
10 Поставки США летальных видов вооружений Украине могут серьезно дестабилизировать ситуацию, 
считают в МИД РФ. - http://interfax.com.ua/news/political/235439.html 
11 Головнокомандувач сил НАТО здійснив візит в Україну. - 
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2535196.html. 
12 Резолюція щорічної сесії ПА НАТО на підтримку України – один з найрішучіших публічних демаршів 
міжнародної спільноти проти агресії Росії. - http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/30054-rezolyucija-
shhorichnoji-sesiji-pa-nato-na-pidtrimku-ukrajini--odin-z-najrishuchishih-publichnih-demarshiv-mizhnarodnoji-
spilynoti-proti-agresiji-rosiji 
13 Песков: НАТО заставляет Россию нервничать. - 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/11/141119_peskov_bbc_interview 
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НАТО в країнах Балтії. 25 листопада спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін 
запропонував європейським членам НАТО «вигнати з блоку США».14  

Члени Альянсу реагують на агресивні дії та заяви кремлівських політиків – 
заходами із посилення військового потенціалу. Міністр оборони США Чак Хейгел 
оголосив у листопаді про намір провести широкомасштабну модернізацію 
збройних сил. Польща озвучила плани передислокувати свої військові бази із 
заходу – на схід країни. Литва вирішила збільшити наступного року на 40% свій 
оборонний бюджет.  

Україна зробила важливий перший крок до членства в НАТО – публічно 
задекларувала намір зробити це. І хоча Петро Порошенко говорить, що ще не час 
офіційно подавати заявку на членство, він підтримує положення коаліційної 
угоди, в якій йдеться про перехід України до стандартів НАТО до 2019 р. Після 
цього Президент обіцяє провести референдум, результат якого можна 
передбачити з огляду на те, що вже зараз 51% українців готові проголосували за 
вступ до Альянсу, при лише 25% проти15. Агресія Росії зробила членство 
України в НАТО вирішеним питанням, продемонструвавши всьому 
світу, що політика умиротворення не працює. Члени Альянсу як ніколи 
зацікавлені у швидкому зміцненні збройних сил України, бо від цього 
залежить і їх власна безпека. Україна вже зараз стає важливою складовою 
системи безпеки членів НАТО, а конкретні терміни її вступу до блоку 
залежатимуть від здатності Києва скористатися можливостями, що відкрилися. 
 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

18.11.2014. Генсек НАТО: РФ продовжує нарощувати військову 
присутність в Україні 

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати 
військову присутність як в Україні, так і на кордоні, чим порушує режим припинення вогню, і 
закликав Москву виконувати Мінські домовленості. 

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це генсек альянсу заявив у Брюсселі 
напередодні засідання міністрів оборони країн-членів ЄС. 

„Ми бачимо, що Росія продовжує дестабілізувати Україну, ми бачимо рух військ, 
обладнання, танків, артилерії та просування засобів повітряної оборони. Це є порушенням 
домовленостей про припинення вогню. Ми закликаємо Росію вивести свої війська зі східної 
України та поважати Мінські домовленості‖, - заявив Столтенберг. 

Він повідомив, що інформацію про нарощування військової присутності Росії як в Україні, 
так і на російській стороні кордону, НАТО отримує з різних джерел. 

„Ми говоримо про підрозділи, обладнання, артилерію та сучасну систему оборони. Це 
серйозне нарощування військової присутності, і ми закликаємо Росію вивести свої війська та 
долучитися до мирного вирішення‖, - наголосив генсек альянсу. 

Столтенберг констатував, що ЄС та НАТО „дуже хочуть мирного врегулювання кризи в 
Україні‖. 

„Причина кризи – дії, спричинені Росією. Росія має вибір – вона може бути частиною 
мирного вирішення чи може продовжувати йти шляхом ізоляції. Міжнародна спільнота закликає 
Росію бути частиною мирного врегулювання кризи в Україні, і ми закликаємо Росію вивести свої 
війська, поважати Мінські домовленості та припинити підживлювати конфлікт в Україні, 
підтримуючи сепаратистів‖, - додав він. 

За словами генсека альянсу, НАТО буде „робити все, що може‖. 
„Я вітаю зусилля ЄС та канцлера Німеччини Меркель зробити можливим мирне рішення. 

Це важливо для України і нас‖, - наголосив Столтенберг. 
Він також вкотре нагадав про позицію НАТО і ЄС щодо повної підтримки України. 
„Ми – НАТО та ЄС - також повністю підтримуємо Україну, її суверенітет та територіальну 

цілісність‖, - сказав генсек. 

                                                             
14 Нарышкин предложил европейцам изгнать США из НАТО. - http://tass.ru/politika/1600972 
15 Оцінка ситуації на Сході. Зовнішньополітичні орієнтації населення. - 
http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14117 
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Крім того, Столтерберг привітав „дуже важливу‖ роботу спостерігачів ОБСЄ, які працюють 
в Україні. 

УНІАН 

19.11.2014. У НАТО здивовані заявами Пєскова про неприєднання 
України 

У керівництві НАТО здивовані тим, що Росія вимагає гарантій неприєднання України до 
альянсу. Про це заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску. 

Раніше в українському МЗС заявили, що Київ не потребує підказок та не терпітиме тиску 
щодо цього питання. 

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю BBC, що Росії потрібна 
стовідсоткова гарантія того, що жодна країна не думає про вступ України в НАТО. 

При цьому прес-секретар Путіна звинуватив Захід у спробі "порушити баланс сил". 
Позаблоковий статус 
Представник НАТО на брифінгу в Брюсселі нагадала, що Україна в 2010 році ухвалила 

рішення про позаблоковий статус і відтоді не змінювала своєї позиції. 
Оана Лунгеску, коментуючи заяву російського політика, сказала, що вважає її відірваною 

від реальності. 
Київ також відреагував на заяви речника російського президента про те, що Москві 

потрібні гарантії Заходу про невступ України в НАТО. 
Україна сама ухвалить рішення щодо того, вступати чи не вступати до НАТО, і не потребує 

підказок у цьому питанні, заявив речник українського МЗС Євген Перебийніс. 
"Думаю, варто нагадати російським колегам, що Україна є незалежною, суверенною 

державою. І тільки народ України має право вирішувати, яким курсом має йти наша країна і в які 
організації їй вступати чи не вступати", - заявив пан Перебийніс агенції "Інтерфакс". 

"Нам не потрібні підказки зі сторони і тим більше ми не приймемо тиску у цих питаннях", - 
додав він. 

За його словами, Україна воліла б отримати гарантії від Росії щодо того, що вона не буде 
втручатися у внутрішні справи країни, надсилати свої війська чи анексувати українські території. 

Українські інтереси 
Міністр закордонних справ Росії у середу заявив, що відмова української влади від 

позаблокового статусу може мати на меті силове вирішення конфлікту на Донбасі. Позаблоковий 
статус України та Молдови дипломат назвав "єдино правильним рішенням" для світу. 

Політик сподівається, що новий уряд України "буде усвідомлювати свою відповідальність 
за забезпечення стабільності на європейському континенті". 

"Немає ніяких сумнівів, що позаблоковий статус принципово важливий не стільки з точки 
зору зусиль щодо забезпечення стабільності в Європі, а з точки зору забезпечення корінних 
національних інтересів української держави", - цитує Сергія Лаврова агенція ТАСС. 

Російський міністр заявив, що Росія "давно виступала та виступає" з ініціативою 
підписання "юридично зобов'язуючого договору, який зафіксував би принципи неподільності 
безпеки". 

"Але в НАТО відмовилися від цієї ідеї, нам було сказано, що гарантії безпеки отримують 
тільки члени НАТО", - додав Сергій Лавров. 

"Це змушує нас нервувати" 
Напередодні речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 

ВВС, що Росії необхідна "стовідсоткова гарантія, що ніхто не думає про вступ України до НАТО". 
За його словами, Альянс порушує історичну обіцянку, поступово наближаючись до 

російських кордонів. Це, як зазначив пан Песков, змушує Москву "нервувати". 
"Ми хотіли б почути, що НАТО перестане наближатися до кордонів Росії, що НАТО 

припинить спроби порушити баланс, баланс сил", - заявив він. 
"Але, на жаль, ми не чуємо цих слів, і це змушує нас нервувати, оскільки НАТО поступово 

наближається до наших кордонів", - додав речник російського президента. 
Західні лідери неодноразово заперечували заяви Москви про те, що Росії свого часу нібито 

дали обіцянку, що альянс не буде розширюватися за рахунок колишніх радянських республік. 
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на території України і на 

російсько-українському кордоні з боку РФ спостерігається нарощування військової присутності. 
Він закликав Москву негайно відвести свої війська. 

BBC Україна 



INTERNATIONAL WEEKLY # 20 (17.11.2014 — 01.12.2014) 27 of 61 

 

27 of 61 

26.11.2014. Генерал Брідлав: НАТО непокоїть мілітаризація 
Криму 

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав під час 
свого візиту до України заявив, що "мілітаризація Криму", яку проводить Росія, може вплинути на 
весь Чорноморський регіон. 

"Ми дуже занепокоєні мілітаризацією Криму", - сказав він під час брифінгу в Києві у 
середу, 26 листопада. 

По-перше, за його словами, російські війська в Криму забезпечують анексію: "Збройні сили 
продовжують утримувати територію, і можуть бути застосовані". 

По-друге, як він відзначив, присутність великої кількості зброї, серед якої є ракети "земля-
повітря", може впливати на весь Чорноморський регіон. 

Філіп Брідлав також загадав про заяву міноборони Росії про можливість направлення до 
Криму ядерної зброї. 

Раніше президент РФ Володимир Путін під час наради з російськими військовим 
керівництвом заявив, що у Криму "послідовно формується угрупування військ". 

Міністерство оборони Росії у середу заявило про направлення до Криму 14 військових 
літаків, які стануть частиною кримської повітряної ескадри. Остання складатиметься з 30 літаків. 

Війська на Донбасі 
Філіп Брідлав також заявив, що російські військові створюють основу для бойовиків на 

Донбасі. 
"На сході України залишаються Збройні сили Росії, які працюють над підготовкою, 

оснащенням, створюючи так званий "хребет" проросійських сил", - цитує слова Філіпа Брідлава 
агенція "Інтерфакс". 

Високопосадовець НАТО сказав, що російські військовослужбовці допомагають бойовикам 
опановувати зброю, яку завозять з РФ. 

Росія не раз категорично спростовувала свою причетність до конфлікту на сході в Україні та 
підтримку проросійських сепаратистів на цій території. 

Допомога Україні 
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Філіпом Брідлавом відзначив, що 

за останні сім місяців "Україні вдалося побудувати практично нову армію". 
За словами Петра Порошенка, українська армія змогла провести кілька вдалих воєнних 

операцій, і зараз потребує обміну досвіду з військовими США та НАТО. 
"Український президент подякував США за військову допомогу і наголосив на важливості 

розвитку двосторонньої співпраці в оборонній сфері, що дозволить не лише підсилити українську 
армію, а й головне – врятувати життя українських військових", - повідомляє прес-служба Петра 
Порошенка. 

"Президент України високо оцінив діяльність Спільного Україно-американського комітету 
оборони, який впроваджує в Україні військову реформу на двосторонній основі, що вже в цьому 
році дозволить значно підсилити військову міць української армії", - додається в повідомленні. 

22 листопада США надали українським збройним силам три легкі радарні системи для 
боротьби з мінометними підрозділами супротивника. 

Це перша партія з 20 систем, які будуть доправлені в Україну найближчими тижнями, а у 
середині грудня американські військові почнуть навчання українських військових. 

Постачання радарних систем є частиною допомоги США у розмірі $118 млн, яка надається 
у вигляді обладнання та навчання української армії. 

BBC Україна 

01.12.2014. Генсек НАТО готовий розглянути заявку України на 
вступ до Альянсу 

У НАТО готові розглянути заявку України на вступ в Альянс і вирішити, чи відповідає 
країна усім його критеріям, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. 

"Я поважаю рішення, прийняті українцями. Кілька років тому вони прийняли рішення про 
позаблоковий статус. І я поважав цей вибір. Тепер я бачив, що новий уряд оголосив про те, що 
змінять цю позицію, і я поважаю і це рішення", - сказав він на щомісячній прес-конференції. 

Минулого тижня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр 
виступив проти вступу України в НАТО. За словами дипломата, між Україною і альянсом можливі 
партнерські відносини, але про членство в НАТО мови не йде. Крім того, Штайнмаєр вважає, що 
вступ України в Євросоюз не відбудеться навіть у досить довгостроковій перспективі. 

Дзеркало тижня 
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

19.11.2014. Пєсков: НАТО змушує Росію нервувати 

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів в інтерв'ю кореспонденту ВВС 
Джону Симпсону, чи можливий український сценарій в Латвії і чому Росія побоюється НАТО. 

Дмитро Пєсков: Ми не хочемо нової холодної війни. Ніколи не хотіли і зараз не хочемо. 
ВВС: Ви готові зробити щось, щоб гарантувати, що цього не станеться? 
Д.П.: Ми постійно це робимо, але, на жаль, відчуваємо дефіцит взаємності. 
ВВС: Але ви відправляєте російські війська на схід України - це абсолютно очевидно. 
Д.П.: Чому ви вважаєте, що це абсолютно очевидно? 
ВВС: Тому що деякі солдати самі про це говорять. 
Д.П.: Ні, це найбільша помилка. Є люди, які звикли до військової служби, і навіть 

залишивши службу ... 
ВВС: Ви хочете сказати, що не можете заборонити їм туди їхати? 
Д.П.: Ні, звичайно, ні. Хочу нагадати, що президент Путін зробив безліч офіційних заяв 

про те, що немає російських військ, немає російських військових - діючих військових, - 
дислокованих, чи відправлених, або тих, які якимось чином перебувають на території України. 

"Червоні лінії" 
ВВС: Що ви можете сказати про випади проти НАТО, число яких потроїлося за останній 

рік? Наприклад, польоти російських бойових літаків, які НАТО доводиться відганяти. Чому їх 
стало так багато, навіщо ви ведете цю гру? 

Д.П.: На це питання у двох словах відповісти не зможу. Все почалося з державного 
перевороту в Україні. Державного перевороту - у буквальному розумінні цього виразу. Державного 
перевороту, який був зрежисований і негайно підтриманий відомими країнами Заходу. Цей 
випадок для історії став надзвичайним, він вплинув на хід подій в Європі, тому що відбувся в 
самому серці Європи. Після цього Росія вже не могла залишатися нейтральною. І саме після цього 
ситуація стала дуже напруженою. 

ВВС: А чи не Росія своєю поведінкою зробила її дуже напруженою? 
Д.П.: Ми будемо й надалі робити її ще більш напруженою, якщо будуть порушені наші 

інтереси. Чим довше буде існувати загроза нашим національним інтересам, тим довше ми будемо 
відповідати. 

ВВС: Це називається холодною війною. 
Д.П.: Але це не означає, що ми хочемо холодної війни. Ми просто хочемо, щоб наші 

опоненти зрозуміли: у нас є своя "червона лінія", яку не можна перетинати. Ми сподіваємося, що 
кожен зрозуміє, де проходять наші "червоні лінії". 

Переворот у Латвії? 
ВВС: У західних країн теж є "червоні лінії". Наприклад, Латвія. Є серйозні побоювання, що 

те, що трапилося з Україною, трапиться і з Латвією, що її громадяни російського походження 
піднімуть антиурядове повстання. Таке можливо? 

Д.П.: Готовий розділити ці побоювання. Якщо хтось організує у Латвії державний 
переворот, а потім Брюссель, як і у тому випадку (з Україною - Ред.) визнає цей державний 
переворот - буде серйозна небезпека. 

ВВС: Так це може трапитися у Латвії? 
Д.П.: Якщо там організують державний переворот, і нову владу буде визнано - Латвії 

загрожує велика небезпека. Тому що, якщо у серці Європи створено прецедент зміни влади 
військовим шляхом, а також прецедент його визнання як законного способу передачі влади - існує 
велика небезпека для всього континенту. Кожна країна має бути дуже обережною, кожна країна 
повинна захищати свої інтереси у такий спосіб, щоб не дозволити всьому цьому відбутися. 

ВВС: Що ви можете сказати про постійно наростаючий державний контроль засобів 
масової інформації, про те, що критиків президента Путіна іноді можуть вбити? 

Д.П.: Ні, не можуть. 
ВВС: Ніколи? 
Д.П.: Не за критику президента Путіна. 
ВВС: Тобто вони вмирають з інших причин? 
Д.П.: Ні, у цій країні це неможливо. 
Гарантії від НАТО 
ВВС: Ви вірите, що Захід намагається вас оточити, втручається у справи країн, які є вашими 

традиційними союзниками? 
Д.П.: Ви маєте рацію, у нас є таке відчуття. Ми б хотіли отримати стовідсоткову гарантію, 

що ніхто не буде думати про вступ України до НАТО. Ми б хотіли почути, що НАТО більше не 
наближатиметься до наших кордонів, що НАТО припинить спроби порушити баланс сил. Але, на 
жаль, ми не чуємо таких слів. І це змушує нас нервувати, викликає у нас почуття страху. 
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ВВС: І робить вас агресивними? 
Д.П.: Якщо ви чогось боїтеся, ви вживаєте запобіжні заходи. Це природний інстинкт - і у 

людини, і у країни. Особливо, якщо це найбільша країна на континенті. 
BBC Україна 

20.11.2014. Генсек НАТО: Наступного року Латвія 
відіграватиме важливу роль у безпеці регіону 

Наступного року, коли Латвія стане головуючою країною в Раді Євросоюзу, республіка 
відіграватиме важливу роль у безпеці регіону. 

Про це за підсумками зустрічі з президентом Латвії Андрісом Берзиньшем заявив 
журналістам генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, який 
перебуває з візитом в цій балтійській країні, повідомляє ТАСС. 

‖Латвія є важливим союзником НАТО, і альянс високо оцінює вклад республіки в 
колективну безпеку НАТО, в тому числі створення в Ризі центру НАТО з питань стратегічної 
комунікації та участь країни в міжнародній місії в Афганістані‖, - сказав генсек НАТО. 

‖Дії Росії, яка порушує повітряний і морський простір альянсу, ризиковані й неприпустимі, 
тому НАТО захищатиме своїх союзників від будь-яких загроз. Це наш головний обов`язок і 
відповідальність - захищати кожного свого союзника. Це також включено в п`ятий параграф 
договору альянсу‖, - зазначив він . 

Крім того, за його словами, робота над планом швидкого реагування, який був прийнятий 
на саміті НАТО в Уельсі, вже розпочата, і в недалекому майбутньому його можна буде побачити в 
дії. 

УНІАН 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

РОСІЯ ПРОДОВЖУЄ ЗВУЖУВАТИ ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ 
ВИХОДУ ІЗ СТВОРЕНОЇ НЕЮ САМОЮ КРИЗИ 

 

«Холодний душ», влаштований В.Путіну на саміті G-20, чітко показав 
російському президенту, що він втратив довіру світового співтовариства, і його 
політика веде Росію до ізоляції. Ще чіткішими сигналами для Кремля стали 
відмова ОПЕК знизити видобуток нафти і падіння цін на неї нижче $70 за барель, 
а також стрімке знецінення російського рубля, який втратив за рік половину своєї 
вартості. Москва була змушена офіційно відмовитися від ідеї будівництва 
«Південного потоку», відкласти реалізацію проектів «Роскосмосу», прийняти 
рішення про необхідність продажу 19,5% «Роснефти». 

Отже, сумнівів у тому, що справи йдуть негаразд, у В.Путіна бути 
не може. Тим красномовнішою є його відмова змінювати обраний 
курсу, і тим очевиднішою є свідоме провокування нарощування 
протистояння. Замість того, щоб скористатися нагодою відвертого спілкування 
із А.Меркель в Австралії, В.Путін спробував за кілька днів потому «домовитися» у 
Москві із її міністром Ф.Штайнмаєром. Замість конструктивної позиції, яка 
гарантувала би зняття західних санкцій і зупинила падіння російської економіки, 
В.Путін підписав невигідний контракт із Пекіном і газовими знижками 
намагається умовити Анкару на будівництво нового газопроводу, щоб потім 
добудувати його до Греції, очевидно, намагаючись таким чином компенсувати 
провал із «Південним потоком». 

Стає очевидним, В.Путін не планує примирення із Заходом. 
Імовірно, основними причинами такої його поведінки є:  

1) прагнення пожиттєвої влади, що неможливо без самоізоляції РФ від 
Заходу (В.Путін краще за інших знає, що тимчасове зростання добробуту росіян 
трималося на захмарних цінах на нафту й газ, які неминуче мали обвалитися 
внаслідок сланцевої революції в США);  

2) сподівання, що низка ініційованих Москвою локальних війн обвалить 
існуючу міжнародно-правову і безпекову систему, спровокує ланцюгову реакцію 
і цей хаос дасть Росії нагоду взяти реванш за поразку 1991 року. 

Саме тому Росія не планує припиняти дестабілізацію України, як і не планує 
обмежуватися війною лише в Україні. Очікуване розширення російської 
військової присутності в Білорусі дасть можливість загрожувати 
наступом Києву, а також вдарити по Литві і Польщі, «пробиваючи» 
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коридор до Калінінградської області (приводом може стати що завгодно – 
від «народних повстань» до імітації польського чи литовського вторгнення в цей 
російський анклав). Підписання 24 листопада 2014 р. угоди між Росією та 
самопроголошеною Абхазією, що передбачає створення об'єднаних 
збройних сил, імовірно свідчить про намір ескалації конфлікту на 
кордоні із Грузією із подальшою повною її окупацією «абхазькими» 
військами.  

Заклики Москви до Києва сісти за стіл переговорів із лідерами 
самопроголошених ДНР/ЛНР – очевидне затягування часу і спроба перекласти на 
Київ фінансування окупованих Росією територій (хоча Київ і так продовжує 
безкоштовно постачати їм електроенергію і газ). Справжні цілі Кремля видають 
заяви донецьких сепаратистів про намір взяти під контроль територією всієї 
Донецької та Луганської областей,16 а також їх заклики до Ради Безпеки ООН 
прийняти рішення про введення на Донбас російських «миротворців».17 Росія не 
припиняє постачати на Донбас важку зброю і «добровольців», готуючись до 
реалізації планів захопити весь Донбас і сухопутний коридор до Криму. 

Тільки досягнення Україною рівня військової готовності й 
оборони, який переконає Росію у неможливості поновлення наступу 
без значних втрат, може змусити Москву відмовитися від розширення 
агресії. Втім, і за такого розвитку подій не варто очікувати від Кремля 
конструктивних мирних пропозицій. Найбільш імовірно, що в разі 
неможливості успішного наступу Москва спробує «заморозити 
конфлікт» і домовитися із Києвом про технічні питання, необхідні для 
виживання анексованого Криму і самопроголошених ДНР/ЛНР. 
Переважно йтиметься про транзит, постачання енергоносіїв, продуктів 
харчування і води (в Крим). Київ має бути готовим до такої постановки питання, 
маючи свою позицію і вагомі аргументи. 

Та найважливіше – донести до лідерів провідних держав та міжнародних 
організацій, що всім разом потрібно шукати вирішення не штучної 
«української кризи», а реальної «російської проблеми», яка стрімко 
наближує світ до Третьої Світової війни, у хаосі якої Кремль 
сподівається повернути втрачені «колонії» і втрачений вплив. 

 
 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

17.11.2014. Павло Клімкін провів зустріч з Віце-президентом 
Єврокомісії Федерікою Могеріні 

17 листопада ц.р. у ході візиту до Брюсселя Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін провів зустріч з Віце-президентом ЄК, Високим Представником ЄС із закордонних справ 
та безпекової політики Федерікою Могеріні. 

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Сході України та шляхи відновлення мирних 
зусиль у дусі Мінських домовленостей. У цьому контексті Високий Представник ЄС привітала 
послідовні заходи, що докладаються українською стороною для стабілізації ситуації у державі, 
висловивши при цьому глибоке занепокоєння постійним порушенням бойовиками режиму 
припинення вогню на Донбасі. 

Ф.Могеріні закликала українську сторону передбачити у процесі формування програмних 
документів нової коаліції і Уряду України необхідність активізації реформ в державі. Вона також 
підтвердила готовність ЄС надавати цьому відповідну підтримку. 

                                                             
16 Пушилин: ДНР видит свои границы в пределах Донецкой области. - 
http://ria.ru/world/20141117/1033734776.html 
17 Бойовики "ДНР" просять ООН надіслати російських "миротворців". - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/25/7045353 
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П.Клімкін закликав сторону ЄС посилити обмежувальні заходи щодо РФ: «Розширення 
санкційного пакету буде свідченням солідарної реакції Європейського Союзу на зухвалу агресію РФ 
проти України, що триває дотепер. Сподіваюся, що посилення тиску на Росію сприятиме 
невідкладному та повному виконанню нею мирних домовленостей», - підкреслив Глава МЗС 
України. Він також наголосив на важливості надання Україні військово-технічної допомоги з боку 
держав-членів ЄС. 

У рамках візиту П.Клімкін та Ф.Могеріні підписали Угоду щодо статусу консультативної 
місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України. Метою діяльності Місії є посилення 
спроможностей України щодо врегулювання криз шляхом реформування правоохоронних органів 
з пріоритетом на забезпечення верховенства права, відновлення довіри і підтримки населення, а 
також удосконалення системи управління правоохоронними органами із забезпеченням 
демократичного контролю. 

Зустріч відбулася напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах , в центрі уваги 
якого буде українське питання. 

Урядовий портал 

17.11.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
зустрівся з новим Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією 
Мальмстрьом 

17 листопада ц.р. у Брюсселі Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з 
новим Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом. 

Відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку торговельних відносин між Україною 
та ЄС в умовах дії режиму автономних торговельних преференцій, а також впровадження заходів з 
метою підготовки до початку функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
з 1 січня 2016 року. 

Окрему увагу було приділено можливим крокам з боку ЄС, спрямованим на додаткову 
підтримку українського експортного потенціалу. 

П.Клімкін запросив Єврокомісара С.Мальмстрьом відвідати Україну з візитом найближчим 
часом.   

Сайт МЗС України 

17.11.2014. ЄС підтверджує готовність і надалі всебічно 
підтримувати Україну, - зустріч П.Клімкіна та Й.Хана 

Перебуваючи з візитом у Брюсселі, 17 листопада ц.р. Міністр закордонних справ України 
Павло Клімкін зустрівся з Комісаром ЄС з Європейської політики сусідства та переговорів з 
розширення Йоганнесом Ханом.  

Сторони детально обговорили загострення ситуації в Україні у зв’язку з перекиданням 
Росією значних військових сил на територію нашої держави, концентрацією військ на кордоні, 
продовженням випадків обстрілу позицій українських збройних сил тощо, що разом з 
проведенням т.зв. «виборів 2 листопада» є грубим порушенням мінських домовленостей. 
П.Клімкін наголосив, що такі дії вимагають рішучих та упереджувальних кроків з боку ЄС для 
підтримки мирного процесу в Україні.  

Єврокомісар наголосив, що українське питання перебуває серед пріоритетів Європейського 
Союзу, який і надалі всебічно підтримуватиме Україну, зокрема, у контексті імплементації Угоди 
про асоціацію, протидії російській агресії, відновленні територіальної цілісності держави. 

Міністр закордонних справ також підкреслив рішучу налаштованість української сторони 
завершити уже найближчим часом формування нового уряду, що дозволить продовжити 
реалізацію широкої програми системних реформ. У цьому контексті сторони торкнулися питання 
підготовки та проведення Міжнародної донорської конференції для України. 

На завершення зустрічі Павло Клімкін запросив Йоганнеса Хана здійснити візит в Україну 
найближчим часом. 

Урядовий портал 
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17.11.2014. ЄС відзначає суттєвий прогрес у виконанні 
українською стороною другої фази Плану дій 

У Брюсселі відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з новим 
Комісаром ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітрісом Аврамопулосом. 

П.Клімкін поінформував Комісара ЄС про стан виконання Україною Плану дій з 
лібералізації візового режиму, наголосивши на пріоритетності імплементації антикорупційного 
пакету реформ, а також ініціатив, спрямованих на впровадження біометричних паспортів. 
Керівник зовнішньополітичного відомства України відзначив важливість оціночних місій 
європейських експертів, що здійснюють аналіз законодавства у сфері міграції та притулку, 
управління кордонами, наголосивши також на необхідності неухильного виконання стороною ЄС 
положень посиленої Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. 

Особливу увагу було приділено питанням підготовки до Ризького саміту Східного 
партнерства у травні 2015 року. Сторони погодилися сприяти відкритому діалогу з актуальних 
міграційно-візових питань у контексті виконання Україною другої фази Плану дій з лібералізації 
візового режиму, а також проведенню регулярних зустрічей на рівні вищих посадових осіб та 
експертів України та ЄС.  

"Символічно, що Ви є першим міністром закордонних справ, з яким я зустрівся в моїй 
новій якості Комісара ЄС", - наголосив Д.Аврамопулос, звертаючись до Міністра, підкресливши 
налаштованість сприяти прогресу в процесі візової лібералізації. 

Д.Аврамопулос підтвердив пріоритетний характер діалогу ЄС з Україною з міграційно-
візової проблематики, відзначивши суттєвий прогрес у виконанні українською стороною другої 
фази Плану дій. У цьому контексті він висловив сподівання на збереження позитивної динаміки в 
реалізації визначених Україною пріоритетів, що дозволить ЄК об’єктивно оцінити досягнутий 
прогрес. 

П.Клімкін запросив Комісара Д.Аврамопулоса відвідати Україну з візитом найближчим 
часом. 

Урядовий портал 

17.11.2014. Володимир Гройсман зустрівся з доповідачем 
Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції 

Сьогодні, 17 листопада, Віце-прем`єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман провів зустріч з 
доповідачем Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб Джимом Шеріданом. 

Володимир Гройсман подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за чітку позицію 
підтримки України і засудження російського військового втручання.  Джим Шерідан високо оцінив 
програму українського Уряду щодо компенсації тимчасово переміщеним особам витрат на найм 
житла, а також повідомив про плани відвідати різні області України і проаналізувати умови 
проживання переселенців. 

Учасники зустрічі обговорили стан справ з організації роботи із внутрішньо переміщеними 
особами, а також окреслили коло питань, що потребують фінансової підтримки з боку міжнародної 
спільноти, серед яких – відновлення життя на звільнених територіях, відбудова зруйнованої 
інфраструктури, фінансування гуманітарних питань. 

 Урядовий портал 

17.11.2014. Мінагрополітики посилює співпрацю з КНР 

Міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка зустрівся з новопризначеним 
радником з торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнем. 

Зокрема, мова йшла про поглиблення співпраці між двома країнами та продовження 
спільної роботи над інвестиційними проектами на території нашої країни. 

"Китай – один із стратегічних партнерів. Наша співпраця будується виключно на чесних 
відносинах. Зі свого боку ми гарантуємо підтримку та участь у вирішенні будь-яких питань на 
державному рівні», - сказав Ігор Швайка та додав, що сьогодні одним з пріоритетних питань у 
двосторонній співпраці є виконання всіх умов зернового контракту з КНР. 

«Я впевнений, що ми маємо великий потенціал та зацікавленість обох країн для розвитку 
та поглиблення співпраці", - наголосив Міністр. 

Зі свого боку Лю Цзюнь подякував Міністру за особисту зустріч та висловив сподівання, що 
країни продовжать та поглиблять продуктивну та якісну роботу у сфері сільського господарства. 

Урядовий портал 



INTERNATIONAL WEEKLY # 20 (17.11.2014 — 01.12.2014) 34 of 61 

 

34 of 61 

18.11.2014. МЗС: Росія повністю втратила довіру міжнародної 
спільноти 

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія повністю втратила довіру 
міжнародного співтовариства й опинилась у тотальній ізоляції. 

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив речник МЗС України Євген 
Перебийніс сьогодні на брифінгу. 

―Заперечуючи свою причетність до очевидних порушень міжнародного права, Росія 
повністю втратила будь-яку довіру з боку міжнародного співтовариства, опинилась у тотальній 
ізоляції, що яскраво продемонстрував саміт «Великої двадцятки» в Брісбені‖, - сказав Перебийніс. 

У зв'язку з окремими заявами, які лунають з боку російських посадовців, про нібито 
наступальні плани сил антитерористичної операції, МЗС України не виключає, що це може 
робитися для використання можливих провокацій з метою подальших агресивних дій російських і 
терористичних військ. 

―Тому про всяк випадок хотів би ще раз чітко заявити, що жодних наступальних операцій 
сили АТО не планують, однак вони будуть готові дати належну відсіч тим, хто спробує нас 
атакувати‖, - сказав Перебийніс. 

Він також зазначив, що, незважаючи на загострення ситуації в зоні АТО, Україна виходить 
із пріоритетності мирного розв'язання конфлікту і сподівається на певну реалізацію мирного 
плану президента України, а також залишається відданою Мінським домовленостям. 

―Наші дипломатичні та політичні зусилля зосереджені, в тому числі на тому, щоб змусити 
Росію повернутися в русло практичної імплементації цих домовленостей‖, - сказав Перебийніс. 

Як повідомляв УНІАН, 15-16 листопада на саміті лідерів групи країн G20 в австралійському 
Брісбені дії Путіна щодо України критикували президент США Барак Обама, канцлер Німеччини 
Ангела Меркель, прем'єр Австралії Тоні Ебботт, прем'єр Великої Британії Девід Кемерон. А прем'єр 
Канади Стівен Гарпер сказав Путіну прямо: "Забирайтеся геть з України!". 

16 листопада Путін достроково залишив саміт G20, пояснивши, що залишив захід, бо йому 
далеко летіти в Росію й ще треба поспати. 

УНІАН 

18.11.2014. Ігор Швайка перебуває у Римі, де візьме участь у 
засіданні ФАО 

Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка перебуває з робочим 
візитом у Римі (Італія), де з 18 по 21 листопада візьме участь у II Міжнародній конференції з 
харчування ФАО. 

Зокрема, під час генеральних дебатів Міністр виступить із доповіддю стосовно проблем 
забезпечення населення якісним та збалансованим харчуванням, а також візьме участь у 
пленарних засіданнях та двосторонніх зустрічах. 

Загалом, конференція буде присвячена обговоренню можливості створення сприятливого 
середовища для проведення ефективних заходів та зміцнення стійких продовольчих систем. 
Зокрема, через інвестиції в сільське господарство, орієнтоване на інтереси незаможних і дрібних 
сільгоспвиробників, для поліпшення раціону та підвищення якості харчування, зміцнення систем 
охорони здоров'я для боротьби з конкретними захворюваннями, поліпшення водопостачання, 
санітарії та гігієни і підвищення продовольчої безпеки тощо. 

Урядовий портал 

19.11.2014. Київ - Москві: Україна сама вирішить, чи вступати 
до НАТО 

Україна сама ухвалить рішення щодо того, вступати чи не вступати до НАТО, і не потребує 
підказок у цьому питанні, заявив речник українського МЗС Євген Перебийніс. 

Так Київ відреагував на заяви речника російського президента про те, що Москві потрібні 
гарантії Заходу про невступ України в НАТО. 

"Думаю, варто нагадати російським колегам, що Україна є незалежною, суверенною 
державою. І тільки народ України має право вирішувати, яким курсом має йти наша країна і в які 
організації їй вступати чи не вступати", - заявив пан Перебийніс агенції "Інтерфакс". 

"Нам не потрібні підказки зі сторони і тим більше ми не приймемо тиску у цих питаннях", - 
додав він . 

За його словами, Україна воліла б отримати гарантії від Росії щодо того, що вона не буде 
втручатися у внутрішні справи країни, надсилати свої війська чи анексувати українські території. 

"Це змушує нас нервувати" 
Напередодні речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 

ВВС, що Росії необхідна "стовідсоткова гарантія, що ніхто не думає про вступ України до НАТО". 
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За його словами, Альянс порушує історичну обіцянку, поступово наближаючись до 
російських кордонів. Це, як зазначив пан Песков, змушує Москву "нервувати". 

"Ми хотіли б почути, що НАТО перестане наближатися до кордонів Росії, що НАТО 
припинить спроби порушити баланс, баланс сил", - заявив він. 

"Але, на жаль, ми не чуємо цих слів, і це змушує нас нервувати, оскільки НАТО поступово 
наближається до наших кордонів", - додав речник російського президента. 

Західні лідери неодноразово заперечували заяви Москви про те, що Росії свого часу нібито 
дали обіцянку, що альянс не буде розширюватися за рахунок колишніх радянських республік. 

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на території України і на 
російсько-українському кордоні з боку РФ спостерігається нарощування військової присутності. 

Він закликав Москву негайно відвести свої війська. 
BBC Україна 

19.11.2014. Перший заступник Міністра закордонних справ 
України Наталія Галібаренко прийняла заступника Генерального 
директора, директора Департаменту Євразії МЗС Держави Ізраїль 
Цві Рав-Нера 

19 листопада Перший заступник Міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко 
прийняла заступника Генерального директора, директора Департаменту Євразії МЗС Держави 
Ізраїль Цві Рав-Нера, який прибув до Києва з метою проведення чергового раунду політичних 
консультацій. 

Відбувся обмін думками щодо розвитку подій у регіоні Близького Сходу, перспектив 
відновлення переговорного процесу з метою врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. 

У цьому контексті Наталія Галібаренко висловила стурбованість з приводу ескалації 
насильства у Східному Єрусалимі, закликавши обидві сторони протистояння до максимальної 
стриманості. Вона також висловила співчуття від імені Уряду України у зв’язку з людськими 
жертвами внаслідок терористичного акту, скоєного 18 листопада в єрусалимській синагозі 
«Кехілат Яаков». 

Обидві сторони підкреслили необхідність консолідації зусиль з метою протидії екстремізму 
та недопущення порушень основоположних принципів міжнародного права. 

Делегацію МЗС Ізраїлю було поінформовано про розвиток ситуації на сході України, 
зусилля української сторони з реалізації Мінських домовленостей. Висловлено сподівання на чітку 
позицію Держави Ізраїль щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. 

У рамках політичних консультацій з Ц. Рав-Нером були розглянуті ключові питання 
порядку денного двосторонніх відносин, враховуючи узгодження плану майбутніх візитів високого 
рівня, розширення договірно-правової бази та співробітництво у рамках міжнародних організацій. 
Делегації завершили підготовку Плану політичних консультацій між МЗС України та МЗС 
Держави Ізраїль на 2015-2016 рр.   

Сайт МЗС України 

20.11.2014. Перший заступник Міністра закордонних справ 
України Наталія Галібаренко прийняла Посла Королівства Бельгія в 
Україні Люка Якобса 

У ході зустрічі було обговорено актуальні питання українсько-бельгійських відносин, 
зокрема практичну взаємодію двох країн з питань європейської інтеграції.  

Бельгійського співрозмовника було поінформовано про ситуацію на сході України та 
зусилля влади щодо реалізації Мінських домовленостей. 

З бельгійського боку було отримано підтвердження щодо підтримки суверенітету, 
територіальної цілісності України та демократичних перетворень в нашій державі. 

Було також обговорено графік політичних контактів на наступний рік. 
Сайт МЗС України 

20.11.2014. До МЗС України було запрошено Посла Чеської 
Республіки в Україні Івана Почуха 

В ході бесіди була доведена позиція України з приводу неприйнятності окремих 
висловлювань керівництва Чеської Республіки щодо оцінок ситуації в Україні. 

Зазначено, що подібні заяви не відповідають духові традиційно дружніх українсько-
чеських взаємин. 

Сайт МЗС України 
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27.11.2014. Партнерство України та Грузії набуває нової якості 
у контексті європейської інтеграції та регіональної безпеки 

Про це йшлося у ході політичних консультацій між МЗС України та Грузії, які відбулись 27 
листопада у Києві, за участю делегацій двох сторін на чолі з Першим заступником Міністра 
Наталією Галібаренко та Заступником Міністра закордонних справ Грузії Давидом Джалаганія. 

Сторони детально обговорили сучасний стан українсько-грузинського політичного діалогу 
та графік двосторонніх заходів високого та найвищого рівня на найближчу перспективу. 

Окрему увагу було приділено активізації співробітництва та взаємній підтримці між 
Україною та Грузією в рамках міжнародних організацій, зокрема, у контексті консолідації 
міжнародної підтримки проти агресії РФ щодо України та Грузії. 

За результатами зустрічі домовлено продовжити обмін досвідом у сфері європейської 
інтеграції, зокрема у контексті імплементації угод про асоціацію з ЄС та безвізового діалогу. 
Сторони також домовилися координувати позиції з актуальних питань міжнародного порядку 
денного. 

У ході консультацій спільно було підтверджено незмінність позицій з питання підтримки 
територіальної цілісності та суверенітету України та Грузії. 

Сайт МЗС України 

28.11.2014. Візит Міністра закордонних справ України Павла 
Клімкіна в Сенегал (м.Дакар). Участь у XV саміті Міжнародної 
організації франкофонії 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відбув з дводенним візитом до столиці 
Сенегалу – міста Дакар з метою участі у 15-му Саміті Міжнародної організації франкофонії, в якій 
Україна має статус спостерігача. 

Міністр проведе низку двосторонніх зустрічей з представниками африканських та 
близькосхідних країн та звернеться з промовою до учасників Саміту. 

Участь у вказаному міжнародному заході стане першим з 1991 року візитом Міністра 
закордонних справ України до країн Підсахарської Африки, що має першорядне значення як з 
точки зору забезпечення сприятливої для нашої держави позиції в системі ООН, так і 
нарощування українського експорту. 

Сайт МЗС України 

29.11.2014. Фахівців для роботи в новому Кабміні шукали в 
Канаді, США та Британії 

Зі 185 кандидатів, яких рекрутингові компанії запросили на першу співбесіду, після низки 
тестів та інтерв’ю було обрано 24 кандидатури. 

Західні рекрутери обрали 24 кандидатури для роботи в системі державного управління 
України, в першу чергу в новому Кабінеті міністрів. 

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, 14 листопада Національна рада 
реформ, діючими представниками якої є, зокрема президент та прем’єр-міністр, звернулася до 
фонду «Відродження» з проханням профінансувати залучення всесвітньовідомих рекрутингових 
агентств до пошуку найкращих кадрів для системи державного управління. Йдеться, в першу 
чергу, про склад нового уряду.  

«Перед Україною стоять абсолютно непересічні виклики – складна ситуація в економіці, 
агресія з боку Російської Федерації, необхідність радикальних реформ та зусиль по боротьбі із 
корупцією, і це вимагає нестандартних рішень в державному управлінні. Ми хотіли 
професіоналізувати підбір спеціалістів для нового складу уряду і розширити можливості відбору 
кандидатів в Україні та за її межами. Головне зараз - професійні якості кандидатів, успішний 
досвід роботи, відсутність конфлікту інтересів між потребами держави та власними, а також 
цінності, орієнтовані на служіння Україні, які поділяють кандидати і які зроблять її успішною. 
Україні як ніколи потрібні західні практики державного управління, боротьби з корупцією, 
фінансового планування, антикризового менеджменту», – зауважив виконавчий директор 
Національної ради реформ Дмитро Шимків.  

«На початковому етапі ми звернулися до трьох світових агентств з найбільшим досвідом 
роботи з державним сектором у провідних країнах світу: Hudson, Pederson і WE Korn Ferry. Дві з 
них (Pederson і WE Korn Ferry) погодились працювати над цим завданням. Компанії мають 
успішний досвід пошуку кандидатів на керівні посади в урядах Великої Британії, США, Саудівської 
Аравії та інших країн», - повідомив виконавчий директор фонду «Відродження» Олександр Сушко. 

«Ми шукали кандидатів за професійними критеріями, які погодили з фондом 
«Відродження». Це бездоганна бізнес-репутація, відсутність зв’язків з олігархічними групами, 
досвід управління великими міжнародними компаніями чи інституціями та досвід проведення 



INTERNATIONAL WEEKLY # 20 (17.11.2014 — 01.12.2014) 37 of 61 

 

37 of 61 

масштабних реорганізацій. Важливою якістю нам видався також патріотичний дух та бажання 
реформувати Україну. Ми шукали кандидатів не лише в Україні. Ми розглядали менеджерів 
українського походження, що збудували успішну кар’єру за кордоном - особливо з Канади та США, 
де українська діаспора традиційно велика, а також з Великої Британії», - зазначила старший 
партнер WE Partners (Коrn Ferry) Україна Тетяна Фурцева. 

За словами партнера по роботі з клієнтами Pedersen & Partners Володимира Коломійця, 
«зараз Україні вкрай необхідні управлінці з успішним досвідом кризового менеджменту. І ми раді, 
що саме нас запросили їх шукати, оскільки Pedersen & Partners вже займалася подібними 
проектами в інших країнах. У своїх пошуках ми фокусувалися, в першу чергу, на управлінцях з 
України, що мають міжнародну освіту та досвід роботи у великих компаніях, а також є визнаними 
експертами у своїх галузях. З радістю можемо констатувати, що такі експерти високого рівня 
сьогодні готові розглядати можливість роботи в держорганах задля реформуваннѡ країни».  

На сьогодні пошук кандидатів вже завершено. Зі 185 кандидатів, яких рекрутингові 
компанії запросили на першу співбесіду, після низки тестів та інтерв’ю було обрано 24 
кандидатури. Найбільшу кількість кандидатів рекрутери рекомендували на позиції у міністерствах 
аграрної політики та фінансів (по 4).  

За свої послуги рекрутингові компанії отримали 82 тис. 200 доларів від фонду 
«Відродження». На цьому етапі з кандидатами ведуться переговори щодо можливої співпраці. 
Також кандидатури узгоджуються з парламентською коаліцією. Особисті дані кандидатів на цьому 
етапі переговорів не оприлюднюються. 

УНІАН 

01.12.2014. Щодо зустрічі керівництва МЗС з Комісаром Ради 
Європи з прав людини Нільсом Муйжнієксом 

Відбулася зустріч Першого заступника Міністра закордонних справ України Наталії 
Галібаренко та Заступника Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці з Комісаром Ради 
Європи з прав людини Нільсом Муйжнієксом. 

Були обговорені актуальні питання, пов’язані з опрацюванням українською стороною 
Національної стратегії з прав людини, розробка якої передбачена Указом Президента України 
№811/2014 від 15.10.2014 року, а також підготовкою Плану дій Ради Європи для України на 2015-
2017рр. 

Сторони також обмінялися думками щодо особливостей ситуації в Україні в сфері прав 
людини в умовах анексії Криму, агресії проти України з боку Російської Федерації, а також 
діяльності незаконних озброєних формувань на території Донецької та Луганської областей. 

Візит Комісара РЄ з прав людини в Україну (1-6 грудня ц.р.) відбувається у зв'язку з його 
участю у зустрічі з питань розробки Національної стратегії з прав людини і необхідністю 
відвідування східних регіонів України в контексті виконання своїх повноважень. 

Це четвертий візит Н.Муйжнієкса в нашу країну у 2014 році у відповідній якості. 
Сайт МЗС України 

 

ПАРЛАМЕНТ 

18.11.2014. Кремль несе відповідальність за гуманітарну 
катастрофу, яка насувається на території Донецької і Луганської 
областей, - Арсеній Яценюк 

«Чим швидше з Донеччини і Луганщини заберуться російські військові, тим швидше люди 
там почнуть нормально жити», - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час 
спільної з Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг прес-конференції в Києві 18 листопада. 

«Завдання Уряду – це почати відбудову Донбасу, який зруйнований росіянами. Але щоб 
почати це робити, треба щоб Російська Федерація виконала всі 12 базових принципів Мінського 
протоколу, на якому вона наполягала, який вона підписала, який вона зобов’язувалася виконувати 
і порушила», - підкреслив Арсеній Яценюк. 

За його словами, зараз питання постачання на територію, яку контролюють російські 
війська, як продуктів харчування, так і здійснення соціальних виплат знаходиться виключно в 
руках Кремля. «Кремль несе відповідальність за гуманітарну катастрофу, яка насувається на 
території Донецької і Луганської областей», - додав Глава Уряду. 

«Чим швидше з територій Донецька і Луганська заберуться геть російські військові, тим 
швидше люди, які там стали заручниками імперських амбіцій, почнуть нормально жити. Над ними 
не будуть знущатися, перестануть ходити бандити з автоматами, відбирати майно, гроші. А там 
відновиться нормальне життя», - наголосив Арсеній Яценюк. 
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Відповідаючи на запитання щодо ситуації з виплатами на територіях, які контролюються 
терористами, Арсеній Яценюк підкреслив: «Ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб люди, які є 
українськими громадянами і зараз знаходяться під контролем російських терористів, отримували 
пенсії й зарплати, мали роботу, могли отримувати медичну і соціальну допомогу. І щоб ці люди не 
були заручниками російського режиму і терористів, які ним підтримуються». 

«Чи можемо ми зараз виплатити пенсії і зарплати? Не можемо. Тому що будь-яка 
інкасаторська машина з готівкою, яка приїжджає на території, що контролюються російськими 
терористами, просто грабується. Чи можемо ми відправити гуманітарну допомогу? Не можемо. 
Тому що тільки гуманітарна допомога, сформована українським Урядом, доїжджає до першого 
блокпосту, який контролюється російськими терористами, її або не пропускають, або просто 
розграбовують», - сказав Глава Уряду. 

Уряд, за його словами, забезпечуватиме постачання на ці території електроенергії й тепла. 
«Але я заявляв і ще раз заявляю, що це означає, що ті суми коштів, які накопичуються в якості 
соціальних і інших виплат і дотацій для жителів територій Донецької і Луганської областей (які 
знаходяться під контролем терористів – ред.), будуть зменшені на вартість електроенергії і газу, 
яка туди поставляється»,  - підкреслив Арсеній Яценюк. 

Він подякував Прем'єр-міністру Норвегії за допомогу для внутрішньо переміщених осіб. 
Урядовий портал 

18.11.2014. Арсеній Яценюк: Закликаємо Росію до реальних 
переговорів у женевському форматі 

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Російську Федерацію до реальних 
переговорів: «Переконані, що найкращий формат таких переговорів – женевський, за участі США, 
ЄС, України та Росії», - заявив він на прес-конференції після завершення зустрічі з Прем’єр-
міністром Норвегії Ерною Солберг у вівторок, 18 листопада. 

«Ми не віримо у слова, ми віримо в конкретні дії. Мінські домовленості могли стати 
певним шляхом до деескалації. Але Росія досі забезпечує очолюваних нею терористів летальною 
зброєю, ми не можемо контролювати українсько-російський кордон – а це була  ключова умова так 
званої мінської угоди. Росія досі підтримує очолюваних нею бандитів. Закликаємо Росію виконати 
мінські домовленості», - наголосив Арсеній Яценюк. 

Він наголосив, що Президент України та Уряд України зробили усе, щоб виконати мінські 
домовленості. Зокрема, Парламент України ухвалив низку законів, передбачених цією угодою,  в 
тому числі щодо спеціального статусу територій, амністії, Президент України підписав указ про 
перемир’я. 

Проте, підкреслив Глава Уряду, «немає жодних ознак деескалації ситуації»: «Росія досі 
загострює ситуацію». 

«Можемо підтвердити наявність великої кількості російського війська та численну 
російську присутність в Україні, на території, яка перебуває під контролем очолюваних Росією 
терористів. Закликаємо Росію відкликати своє військо, своїх агентів, артилерію й танки», - 
підкреслив Прем’єр-міністр України. 

Арсеній Яценюк нагадав, що сьогодні провів зустріч із Міністром закордонних справ 
Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, у якого невдовзі запланований візит до РФ: «Уряд 
послав чіткий сигнал Росії через Міністра закордонних справ Німеччини – виконайте угоду. Адже 
Росія постійно порушує міжнародне право, незаконно анексувала Крим, вчинила вторгнення на 
територію України. Наша правильна відповідь – бути об’єднаними, діяти спільно». 

Відповідаючи на запитання журналіста щодо проведення переговорів, Арсеній Яценюк 
підкреслив: «Краще, коли ми розмовляємо, аніж коли стріляємо. Але все залежить персонально 
від російського президента та його адміністрації». Якщо він матиме політичну волю зупинити 
війну проти України, дотримуватися міжнародного права, не порушувати Статут ООН – ми готові. 
Але ми бачимо, що в реальності факти інші. Здається, що головна мета президента Путіна – 
захопити Україну». 

«Він (президент РФ Володимир Путін. – ред.) почав війну не лише проти України – це 
війна проти глобального порядку, війна проти Заходу, проти миру, який встановився після Другої 
світової війни. Це прагнення перемалювати кордони після Другої світової та нав’язати новий так 
званий «російський порядок» в Європі», - підкреслив Арсеній Яценюк. 

«Закликаємо Російську Федерацію до реальних переговорів. Переконані, що найкращий 
формат таких переговорів – женевський формат: за участі США, ЄС, України та нашого сусіда – 
Російської Федерації», - наголосив Прем’єр-міністр України. 

Урядовий портал 
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28.11.2014. У ВР зареєстрували проект закону про членство в 
НАТО 

У Верховній раді зареєстровано проект закону про відмову від позаблокового статусу. 
Про це повідомляє сайті ВРУ. 
Законопроект вніс член фракції "Блок Петра Порошенко" Тарас Батенко. 
Зокрема, у документі пропонується виключити із закону "Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики" пункт про те, що Україна є позаблоковою країною. 
Окрім того, у проекті закону пропонується доповнити статтю про засади зовнішньої 

політики пунктом про "членство України в Організації Північноатлантичного договору". 
Відповідні зміни також запропоновано внести в закон "Про основи національної безпеки 

України". 
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час звернення до новообраної 

Верховної ради закликав парламент не ініціювати питання вступу до НАТО ближчим часом. 
За його словами, нині офіційна підтримка ідеї членства шкодить євроатлантичній 

перспективі. 
Як повідомляла "Європейська правда", раніше Петро Порошенко запевняв, що у нього 

існує шестирічний план адаптації України до стандартів ЄС та НАТО. 
Українська правда 

28.11.2014. Арсеній Яценюк провів зустріч із Комісаром ЄС з 
питань розширення та європейської політики сусідства 
Йоганнесом Ханом 

У п’ятницю, 28 листопада, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із 
новопризначеним Комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства 
Йоганнесом Ханом, який перебуває в Києві з візитом. 

Глава Уряду обговорив з представником Єврокомісії питання, пов’язані з виконанням 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, окремо відзначивши важливість 
посилення політичного діалогу на рівні Уряду України та Європейської Комісії.  Арсеній Яценюк 
окреслив пріоритетні плани Уряду щодо реалізації економічних реформ у найближчій 
перспективі. 

Арсеній Яценюк і Йоганнес Хан обговорили наступні спільні кроки з організації донорської 
конференції для України на початку 2015 року. 

УНІАН 
 

ПРЕЗИДЕНТ 

17.11.2014. Президенти України та Польщі відвідають Молдову 
20 листопада 

У Братиславі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом 
Республіки Польща Броніславом Коморовським. 

Президенти скоординували позицію перед засіданням Ради Європи на рівні міністрів 
закордонних справ, яке відбудеться у Брюсселі 17 листопада. 

Глава Української держави повідомив, що на зустрічі президенти напрацювали спільні 
узгоджені кроки до кінця року. Зокрема, 20 листопада Петро Порошенко та Броніслав 
Коморовський здійснять спільний візит до Молдови. "Ми плануємо підтримати євроінтеграційні 
прагнення Молдови", - повідомив Президент України. 

"Доля Молдови для нас є важливою", - відзначив він, додавши, що ця країна має стати 
позитивним прикладом у проведенні реформ і євроінтеграційних процесів. 

17 грудня Президент України планує здійснити державний візит до Польщі, і зараз, за його 
словами, проводиться активна підготовка до нього. 

Говорячи про підсумки засідання Вишеградської групи, Президент повідомив, що всі 
країни домовилися про координацію дій в рамках ЄС, і  назвав надзвичайно цікавими проекти у 
сфері енергобезпеки та економічної підтримки України. При цьому він назвав ключовою участь 
Вишеградської четвірки у просуванні реформ в нашій державі.   

Крім того, глави двох держав високо оцінили залучення України до формату 
Вишеградської четвірки. У коментарі журналістам після зустрічі Президент Польщі зазначив: 
"Вишеградська група має бути більше залученою у справи України". Броніслав Коморовський 
позитивно оцінив сьогоднішню роботу Вишеградської четвірки і наголосив, що всі країни цієї 
групи чітко розуміють важливість допомоги Україні у наближенні до ЄС. 
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Петро Порошенко подякував Броніславу Коморовському за потужну підтримку України 
польським народом. 

Глава держави запросив Президента Польщі відвідати Україну з візитом на початку 
наступного року. Запрошення було з радістю прийняте. 

Сайт Президента України 

18.11.2014. Президент провів зустріч з Главою МЗС Німеччини 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ 
Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Шмайнмаєром. 

Президент подякував Німеччині за постійну підтримку територіальної цілісності та 
суверенітету України. 

Петро Порошенко зазначив, що Україна наполягає на необхідності повного виконання 
Мінських домовленостей всіма сторонами – припинення вогню, закриття кордонів, звільнення 
заручників, виведення військ і проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і 
Луганської областей за українським законодавством. Однак, з боку Росії Мінські домовленості не 
виконуються. Глава держави закликав використати всі можливості, щоб спонукати Росію до цього. 

Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що Мінські домовленості мають залишатися 
основою для продовження діалогу з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. «На нашу думку, 
час говорити не тільки про політичну, але й про економічну стабілізацію України», - сказав 
Міністр, нагадавши, що на початку наступного року планується проведення донорської 
конференції з відновлення Донбасу. 

У контексті міжнародних зусиль для мирного врегулювання співрозмовники погодились 
щодо доцільності різних багатосторонніх форматів переговорів, які ведуть до припинення вогню, 
виведення військ і техніки та звільнення заручників. Зокрема, окрім Женевського та 
Нормандського форматів було запропоновано ідею так званого Веймарського формату за участю 
Німеччини, Польщі та Франції. 

Глава МЗС Німеччини поінформував Президента України про позицію своєї країни, яку 
представила Федеральний канцлер Ангела Меркель на останній зустрічі "Великої двадцятки" в 
Брісбені (Австралія) і на якій велику увагу було приділено питанням мирного врегулювання в 
Україні. 

Президент Порошенко також висловив особливу подяку за гуманітарну допомогу для 
відновлення інфраструктури Донбасу та потреб вимушених переселенців, яку продовжує надавати 
Німеччина. 

Петро Порошенко поінформував про свою зустріч з Президентом Німеччини Йоахімом 
Гауком у Братиславі під час засідання "Вишеградської четвірки". «Результатом зустрічі стала 
консолідація зусиль не тільки Німеччини і Польщі, але також Словаччини, Угорщини, Чехії», - 
зазначив він. «Були висловлені тверді наміри координації зусиль у питанні безпеки, підтримки 
реформ, координації дій в енергетичному секторі. І це є практичними і важливими результатами», 
– наголосив Глава держави. Президент підкреслив, що Україна потребує єдності Європи і 
солідарності з Україною. 

Сайт Президента України 

18.11.2014. Президент України обговорив з Прем’єр-міністром 
Норвегії подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки 

Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг. «Ваш 
візит є дуже символічним і яскраво демонструє, що наша співпраця розвивається все швидше», — 
наголосив Глава держави. 

Президент подякував Норвегії за підтримку незалежності, територіальної цілісності та 
суверенітету України в один із найскладніших періодів її історії – боротьби проти зовнішньої 
агресії та тероризму. «Ваша країна, як ніхто інший, добре знає, яку біду приносить тероризм. Ми 
були з Вами в дні трагедії, яка забрала життя невинних людей в Осло і на острові Утойя», — сказав 
Президент. 

У знак солідарності Президент Порошенко передав Прем’єр-міністру Солберг 5 залізних 
троянд від українських ковалів для монументу «Залізна троянда для Норвегії», що вшановуватиме 
пам’ять жертв терористичних актів у Норвегії 22 червня 2011 року. Цей монумент буде відкритий у 
2016 році і має символізувати величезну кількість троянд, які принесли норвежці на місце вибуху в 
Осло та скоєння вбивств на Утойї. Свої залізні троянди вже надіслали ковалі з кількох десятків 
країн, тепер серед них є й українці. 

Глава держави звернув увагу Прем’єр-міністра Норвегії на численні прояви тероризму, 
зокрема на трагедію малайзійського літака рейсу МН17 та на ситуацію у Донецькій та Луганській 
областях. Президент підкреслив, що складна ситуація на Донбасі може бути вирішена шляхом 
дотримання Мінських домовленостей усіма сторонами. 
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Президент також відзначив, що використання газу як політичної зброї є неприпустимим, і 
подякував норвезькій стороні за розуміння та підтримку України на шляху до її енергетичної 
незалежності та економічного розвитку. «Наша співпраця є дуже важливою і в економічній сфері, 
особливо в контексті того, що Україна потребує негайної диверсифікації енергопостачання, у 
першу чергу газопостачання», – наголосив Президент України, відзначивши, що першою 
компанією, яка запропонувала допомогу Україні, була норвезька Statoil. 

У свою чергу, коментуючи ситуацію на Донбасі, Прем’єр-міністр Норвегії акцентувала увагу 
на тому, що російська сторона має дотримуватися Мінських домовленостей «не лише на словах, а й 
на ділі». 

У рамках зустрічі сторони обговорили подальші спільні кроки із забезпечення безпеки 
України та більш активного залучення міжнародної допомоги і посилення єдності країн задля 
мирного врегулювання ситуації. 

Ерна Солберг поділилася з Президентом України враженнями від відвідання Майдану та 
місця загибелі Героїв Небесної сотні. «Україна, яка за останній рік пройшла важкі випробування у 
боротьбі за свободу та незалежність, заслуговує на мир, стабільність та економічне зростання», — 
відзначила Прем'єр-міністр. 

Сайт Президента України 

20.11.2014. Президент України у Кишиневі провів переговори з 
президентами Молдови та Польщі 

Під час офіційного візиту до Молдови Президент України Петро Порошенко провів 
переговори з президентами Молдови Ніколае Тімофті та Польщі Броніславом Коморовським. 

Президент України подякував Президенту Молдови за гостинність та організацію 
тристоронньої зустрічі і наголосив, що Молдова як країна «Східного партнерства» досягнула на 
шляху європейської інтеграції значних успіхів у покращенні добробуту людей та розвитку 
інфраструктури країни. 

У контексті парламентських виборів у Молдові, які відбудуться 30 листопада, Глава 
Української держави висловив сподівання, що "альтернативи європейському шляху розвитку 
Молдови не буде". Глава держави побажав молдовському народу провести чесні й вільні вибори, 
які підтвердять проєвропейський вибір Молдови. Це важливо для України, для Польщі і для всієї 
Європи, підкреслив він. 

"Не існує альтернативи європейській інтеграції. Цей візит символічний. За підтримки 
Польщі Молдова і Україна продовжать рух до ЄС", – заявив Президент Порошенко. 

Петро Порошенко також подякував Ніколае Тімофті та Броніславу Коморовському за 
солідарну позицію у підтримці незалежності та територіальної цілісності України. 

Президент позитивно оцінив двосторонню співпрацю із західним сусідом та наголосив на 
тому, що імплементація угод про асоціацію з ЄС відкриває нові можливості для України і 
Республіки Молдова з налагодження взаємовигідного співробітництва. 

Президент також висловив переконання, що "незважаючи на те, що Україна проходить 
одне з найважчих у своїй історії випробувань, будучи об’єктом агресії, буде найближчим часом 
створено проєвропейську коаліцію та проєвропейський Уряд, який продовжить реформи". "Ми 
хотіли би бачити поруч з нами проєвропейську Молдову", – додав він. 

Сайт Президента України 

20.11.2014. Президент обговорив з Головою Парламенту 
Молдови перспективи євроінтеграції та ситуацію на Донбасі 

У рамках спільного з Президентом Польщі візиту до Молдови Президент України провів 
зустріч із Головою Парламенту Молдови Ігорем Корманом. 

Петро Порошенко відзначив важливу роль міжпарламентського співробітництва для 
поглиблення відносин між Україною та Республікою Молдова і запропонував активізувати 
контакти на рівні груп дружби парламентів двох країн. 

Співрозмовники обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема у 
контексті приведення законодавчої бази України та Молдови у відповідність до вимог ЄС. 

Особливу увагу сторони приділили питанню врегулювання ситуації на Сході України. Ігор 
Корман наголосив на рішучій підтримці Республікою Молдова суверенітету і територіальної 
цілісності України, а також закликав до мирного врегулювання ситуації в Україні. 

Зі свого боку Петро Порошенко зауважив, що, оскільки він добре знає, як розвивався 
конфлікт у Придністров’ї, він сьогодні робить все для того, щоб не допустити такого сценарію в 
Україні. 

Петро Порошенко також висловив впевненість в успішному проведенні парламентських 
виборів, що відбудуться 30 листопада у Молдові, в тому, що їх результати підтвердять 
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європейський вибір молдовського народу. Він також нагадав, що в Україні на парламентських 
виборах 26 жовтня понад 80% українців підтримали проєвропейські політичні сили. 

―Ваш результат на тих виборах – це не лише Ваша перемога, але й наша перемога, бо 
пріоритет України та Молдови спільний – це євроінтеграція‖, – наголосив Голова Парламенту 
Молдови. 

Ігор Корман заявив про солідарність з Україною та наголосив, що ―Молдові треба вистояти 
так, як це зробила Україна‖. 

Сайт Президента України 

24.11.2014. Порошенко: Рішення про вступ України в НАТО 
ухвалить референдум 

Президент України вважає, що єдине правильне рішення щодо членства України в НАТО 
може ухвалити всеукраїнський референдум. Його литовська колега Даля Грибаускайте нагадала 
про "глибокий процес реформ". 

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення про можливий вступ України до 
НАТО буде ухвалено на всеукраїнському референдумі. "Ми напрацювали критерії, за якими 
Україна відповідатиме вимогам НАТО. Лише після їх дотримання український народ на 
референдумі зможе вирішити, вступати або не ступати до НАТО", - заявив Порошенко на спільній 
з президентом Литви Далею Грибаускайте прес-конференції у Києві в понеділок, 24 листопада, 
повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Інші позиції щодо цієї теми, на думку глави держави, "на 
сьогодні завдають більше шкоди, ніж несуть позитиву". 

У свою чергу Даля Грибаускайте зазначила, що для членства в НАТО Україна має пройти 
через глибокий процес реформ. "Це стосується як вашого членства в ЄС, так і вашого членства в 
НАТО. Вам потрібно показати дію, виконати багато домашньої роботи всередині країни", - 
зазначила глава литовської держави. При цьому вона додала, що жодна країна не зможе зупинити 
заявку на членство і "диктувати", який напрям обирати Україні. Нагадаємо, раніше Порошенко 
заявив, що Україна поки не готова до вступу в НАТО - для цього спочатку треба втілити реформи. 

DW.DE 

26.11.2014. Президент України подякував Швеції за 
ратифікацію Угоди про асоціацію 

Президент провів зустріч з Міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом. 
Глава держави подякував народу Швеції за підтримку та солідарність з народом України і 

назвав візит пані Вальстрьом «дуже символічним», адже саме сьогодні Шведський парламент 
ратифікував Угоду про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною. «Ця подія є проявом 
солідарності й підтримки України з боку Швеції – традиційного адвоката України в Євросоюзі. 
Ваша країна протягом тривалого часу робить дуже багато для поглиблення і прискорення 
європейської інтеграції України», – наголосив Президент. 

Президент подякував пані Вальстрьом за її особисту роль у підтримці української 
незалежності та територіальної цілісності і відзначив позицію Швеції щодо підтримки Мирного 
плану врегулювання ситуації на Донбасі. 

Міністр закордонних справ Швеції повідомила, що її країна продовжуватиме надавати 
Україні підтримку, зокрема надасть гуманітарну допомогу регіонам Донбасу, які постраждали від 
дій бойовиків. Маргот Вальстрьом також запевнила, що Швеція продовжить відстоювати інтереси 
України, допомагати у залученні фінансової, політичної, дипломатичної допомоги. 

Звертаючись до Глави держави, Глава МЗС Швеції підкреслила, що Україні ще багато 
потрібно зробити на шляху реформ, але українці будуть вдячні зусиллям, які утвердять 
верховенство права, забезпечать енергоефективність, охорону навколишнього середовища, 
економічні реформи. Вона також відзначила важливість боротьби з корупцією. 

Міністр підкреслила, що у Європі розуміють важливість викликів, які постали перед 
Україною, та сповнені бажання допомогти. "Ми продовжимо допомагати Вам. Ми хочемо, щоб Ви 
досягли успіху", – сказала вона. 

Також Маргот Вальстрьом поцікавилась гендерним питанням у контексті новообраного 
Парламенту та майбутнього Уряду. У відповідь Президент повідомив, що у новому складі 
Верховної Ради найбільший відсоток жінок саме у фракції, яка буде сформована з депутатів Блоку 
Петра Порошенка. 

Сайт Президента України 
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01.12.2014. Президент та лідер «Прогресивного альянсу 
соціалістів і демократів» обговорили підтримку України в 
Європарламенті 

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом політичної групи в 
Європейському парламенті «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» Джанні Піттеллою. 

Петро Порошенко подякував за підтримку України політичною групою «Прогресивний 
альянс соціалістів і демократів», в тому числі відзначив важливу роль Президента Європарламенту 
Мартіна Шульца у синхронній ратифікації Верховною Радою і Європарламентом Угоди про 
асоціацію 16 вересня. 

Президент зазначив, що вибори до Верховної Ради дозволили сформувати проєвропейську 
коаліцію з конституційною більшістю, що дасть можливість прискорити реформування країни. 
«Важливо, що ми маємо консультаційну підтримку Європейського Союзу в проведенні реформ», – 
сказав Президент. 

Петро Порошенко подякував Європейському Союзу та Італії за підтримку України заради 
збереження миру і стабільності в світі. 

У свою чергу Джанні Піттелла високо оцінив дії Президента Порошенка з реформування 
країни та підкреслив важливість втілення реформ, у тому числі економічних, децентралізації 
влади і ефективної боротьби з корупцією. Євродепутат наголосив на підтримці України. Джанні 
Піттелла також заявив про готовність підтримати більш рішучі дії з боку ЄС, якщо участь сторін 
мирного врегулювання не буде конструктивною. В грудні Рада ЄС розгляне це питання, повідомив 
він. 

Сторони також обговорили підготовку до донорської конференції для України. 
Сайт Президента України 

 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

G-20 

17.11.2014. Росія опинилася у міжнародній ізоліяції – Макеєв 

Підсумки саміту G20 у Брісбені, який проходив 15-16 листопада, свідчать, що Росія 
опинилася в міжнародній ізоляції, вважає директор департаменту політики і комунікацій МЗС 
України Олексій Макеєв. 

Він відзначив одностайність позиції зовнішньополітичних партнерів України щодо ситуації 
на Донбасі і засудження дій Росії. 

«Те, що було сказано вчора, позавчора на саміті в Бірсбені і ще одне свідчення того, що 
Російська Федерація опинилася в міжнародній ізоляції і вона опинилася під достатньо сильним 
дипломатичним міжнародним тиском», – заявив Макеєв в ефірі Радіо Свобода. 

Учасники саміту гостро розкритикували позицію президента Росії Володимира Путіна. 
Лідери Австралії, США та Японії знову закликали Росію «припинити дестабілізувати ситуацію в 
східній Україні». Вони висловили незгоду з російською анексією Криму і заявили про необхідність 
притягти до суду винуватців катастрофи малайзійського літака рейсу MH17. Захід попередив Росію 
про можливі нові санкції. 

Володимир Путін достроково залишив саміт. Російські медіа згодом передали слова Путіна, 
який мотивував свій демарш довгим перельотом і потребою «поспати» перед початком нового 
робочого тижня. 

Радіо Свобода 

ЄБРР 

25.11.2014. Президент обговорив з керівництвом ЄБРР 
фінансування реформ в Україні 

Президент зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на 
чолі з Президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті. 

Президент України подякував ЄБРР за високий рівень підтримки. «Європейський банк 
реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський 
інвестиційний банк є одними з найбільших інвесторів в Україну в сьогоднішній надзвичайно 
складній ситуації», – наголосив Президент. Глава держави відзначив позитивний досвід залучення 
ЄБРР у процес реформ в Україні. 

Президент ЄБРР повідомив про розширення діяльності банку в Україні, зокрема про 
збільшення ресурсів та механізмів співпраці. Кількість проектів для України зросла вдвічі. Він 
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також наголосив на зацікавленості ЄБРР впроваджувати більш довготермінові проекти в 
конкретних секторах української економіки із залученням схем гарантування кредитів та 
інструментів сприяння реформам. 

Президент Порошенко звернув увагу на потреби відновлення інфраструктури Донбасу та 
наголосив, що на початку року планується донорська конференція для України. 

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті висловив готовність допомогти в організації донорської 
конференції, наголосивши на важливості проведення реформ. «Для донорів та інвесторів важливо 
побачити втілення реформ, відхід від минулого та застосування найкращих практик», – наголосив 
він, додавши, що необхідна ефективна боротьба з корупцією та зміцнення інституцій. 

Співрозмовники приділили значну увагу реформі банківського сектору, зокрема спільним 
зусиллям з ЄБРР для побудови стабільної банківської системи. Вони погодились щодо необхідності 
законодавчих змін, які унеможливили б зловживання у фінансовій сфері та запровадили б прозорі 
правила гри на фінансовому ринку, зокрема щодо кредитування комерційних банків. При цьому 
Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж відзначив високий 
рівень ефективної співпраці та взаєморозуміння з керівництвом Національного Банку України, а 
також взаємодії задля реформи фінансового сектору України. 

Також співрозмовники обговорили розширення співпраці в енергетичній сфері та 
довготермінові фінансові механізми для модернізації української газотранспортної системи. 
Зокрема, Керуючий Директор ЄБРР з питань енергетики та природних ресурсів Ріккардо Пуліті 
відзначив особливий потенціал українського енергетичного сектору як у його транзитній, так і 
виробничій складових, зокрема електроенергетики. Він заявив, що Україна може стати великим 
регіональним енергетичним хабом. 

Президент запропонував ЄБРР розглянути можливість фінансової підтримки та 
кредитування енергетичного сектору у перехідний період реформування. 

Директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер також повідомив про рішення 
виділити 1,5 мільйона євро на рік для фінансування офісу омбудсмена, який опікуватиметься 
питаннями бізнесу. Це питання необхідно законодавчо врегулювати та визначитися з 
кандидатурою. 

Петро Порошенко також підняв питання про відновлення місця України у Раді директорів 
ЄБРР, яке було втрачене у 2011 році за часів правління Віктора Януковича. 

Сайт Президента України 

ОБСЄ 

20.11.2014. Роботу місії ОБСЄ на Донбасі продовжили до 23 
грудня 

Країни Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалили консенсусне 
рішення про подовження до 23 грудня роботи Спеціальної моніторингової місії спостерігачів на 
кордоні України та Росії. 

Про це за підсумками засідання Постійної ради повідомив офіційний представник 
організації, передає ТАСС. 

Документ передбачає подовження мандата місії спостерігачів на постах "Донецьк" і 
"Гукове" на російсько-українському кордоні. 

Країни ОБСЄ також вирішили "збільшити кількість спостерігачів до 22". Раніше місія 
складалася з 16 співробітників і кількох осіб персоналу. 

Планується, що витрати на утримання місії на час узгодженого мандата становитимуть 
близько 150 тис. євро. 

Узгоджений 24 липня мандат був розрахований на три місяці, а наприкінці жовтня 
подовжений ще на один місяць. 

Тоді при обговоренні питання про подовження кілька країн ОБСЄ запропонували 
розширити мандат на інші КПП і ділянки кордону. Як раніше заявляв постійний представник РФ 
при ОБСЄ Андрій Келін, такі пропозиції надходили й при опрацьовуванні узгодженого сьогодні 
мандата. При цьому дипломат підкреслив, що російська сторона готова подовжити роботу лише в 
існуючому форматі. 

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі 
контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум. Документ 
складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї й ведення 
наступальних дій. 

Відповідно до меморандуму, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку 
військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського 
кордону працюватиме наглядова місія ОБСЄ. 

Представники української влади неодноразово відзначали необхідність збільшення 
кількості спостерігачів місії ОБСЄ і поширення її діяльності на весь кордон із РФ. 
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23 жовтня під час зустрічі представників ОБСЄ у Відні Росія заблокувала розширення місії 
на кордоні з Україною. 

Довідка УНІАН. 21 березня Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення про направлення в 
Україну Спеціальної моніторингової місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ. 

Місія покликана сприяти зниженню напруженості й затвердженню миру, стабільності та 
безпеки. Спостерігачі, зокрема, збирають інформацію й доповідають про ситуацію із безпекою в 
Україні. 

УНІАН 

27.11.2014. Особи у військовій формі далі перетинають кордон 
Росії та України – ОБСЄ 

Українсько-російський кордон далі перетинає значна кількість осіб у військовій формі, 
ідеться у звіті на сайті Організації з безпеки та співпраці в Європі. 

Про це повідомили представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які базуються на 
російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» та «Донецьк» у Ростовській області. 

«Місія продовжує спостерігати за значною кількістю осіб у військовій формі, які 
перетинають кордон одночасно в обох напрямках (з Росії в Україну і навпаки)», – сказано в 
повідомленні. 

У період з 20 до 26 листопада спостерігачі бачили 590 осіб (переважно чоловіків і близько 
10 жінок), які були одягнуті у військову форму. 

«Ці особи перетинали кордон самостійно чи в групах від трьох до 10 осіб. Спостережна 
місія відзначила, що в цей період було більше груп, ніж це було зазвичай», – повідомляють в 
ОБСЄ. 

Також спостерігачі бачили декілька «казаків», яких ідентифікували за хутряними шапкам 
та розпізнавальними знаками. 

Міністр оборони України Степан Полторак 22 листопада заявив про присутність 7,5 тисячі 
російських військових на території Донбасу. 

Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у 
введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. 

Радіо Свобода 

27.11.2014. Терористи обстріляли спостерігачів ОБСЄ з 
гранатометів 

Терористи обстріляли патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. 
Про це на брифінгу у четвер заявив речник РНБО Андрій Лисенко. 
За його даними, обстріл стався у середу близько опівдня, коли спостерігачі пересувались 

між українськими постами між населеними пунктами Кірове і Шуми на північ від Донецька. 
"За повідомленням ОБСЄ, після того, як один із спостерігачів вийшов із автомобіля, з 

південного сходу, де знаходяться позиції терористів, був здійснений постріл із реактивного 
гранатомета", - розповів Лисенко. 

"Снаряд впав у 150 метрах від автомобіля. Через 2 секунди пролунало ще кілька пострілів із 
23-міліметрової зенітної гармати. Снаряди впали уже в 2-3 метрах від авто", - додав він. 

Постраждалих немає. 
За словами Лисенка, Україна засуджує атаку бойовиків на спостерігачів ОБСЄ. 

Українська правда 

ООН 

25.11.2014. МЗС України пояснив відмову підтримати 
резолюцію ООН проти героїзації нацизму 

Речник українського МЗС пояснив, що в рамках поточного збройного конфлікту і 
цинічного наміру Росії виставити себе ініціатором боротьби з нацизмом, Україна не може 
підтримувати пропозиції Москви. 

Україна рішуче засуджує неонацизм і нацизм, але тільки частково підтримує резолюцію, 
прийняту ООН з ініціативи Росії на Генеральній Асамблеї. 

Саме маніпуляції і спотворення історії російської стороною при підготовці зазначеного 
проекту резолюції стали причиною непідтримки її Україною. 

"Україна виступає категорично проти цинічної спроби Російської Федерації представити 
себе як лідера в боротьбі з нацизмом і неонацизмом, здійснюючи при цьому ті ж злочини проти 
інших націй. Росія не тільки незаконно анексувала Крим і розгорнула непроголошену гібридну 
війну в Україні. Ця країна відкрито підтримує різноманітні російські неонацистські угруповання як 
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у себе, так і за кордоном", - заявив спікер МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу 25 
листопада. 

Зокрема, за його словами, мова йде про "Вовчу сотню", яка воює в складі збройних 
терористичних угруповань на території Донецької і Луганської областей України, а також 
російських козаків у Криму, які відверто сповідують націоналістичну, ксенофобську політику і 
політику шовінізму. 

Він також зазначив, що саме Росія в рамках інформаційної пропаганди провокує шовінізм, 
ксенофобію та міжнаціональну ворожнечу. 

"З огляду на зазначені причини, розбалансований характер проекту резолюції та наявні в 
ньому перекручування фактів, а також на фоні окупації та анексії РФ Криму і тривалої збройної 
агресії Росії проти нашої держави Україна прийняла рішення голосувати проти ініціативи 
Москви", - пояснив представник МЗС. 

21 листопада Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про боротьбу з героїзацією 
нацизму. Тоді представник України Андрій Цимбалюк пояснив, що поки "сталінізм і неосталінізм 
не будуть засуджуватися в рівній мірі, як і нацизм, неонацизм та інші форми нетерпимості", 
Україна не зможе підтримати цей документ. 

Дзеркало тижня 

СВІТОВИЙ БАНК   

17.11.2014. Парафовано кредитні угоди щодо залучення позики 
Світового банку та Фонду чистих технологій на суму 378,425 млн. 
дол. 

14 листопада 2014 року делегації України та Світового банку завершили переговори за 
Другим проектом з передачі електроенергії (відповідно до розпорядження Президента України від 
10.11.2014 № 1233/2014-рп). 

За результатами переговорів головою делегації України – заступником Міністра 
енергетики та вугільної промисловості України Улидою В.Ю. та старшим спеціалістом з 
енергетики Світового банку в регіоні Європи та Центральної Азії Дмитром Глазковим підписано 
протокол та парафовано кредитні угоди, які передбачають залучення позики Банку та Фонду 
чистих технологій на суму 378,425 млн. дол. США. 

Позики залучаються для реалізації ДП «НЕК «Укренерго» Другого проекту з передачі 
електроенергії. 

Ухвалення протоколу про проведення переговорів має відбутися 22 грудня цього року на 
засіданні Ради директорів Світового банку. 

Довідково 
Другий проект з передачі електроенергії є третім проектом Світового банку в державному 

секторі у сфері енергетики (перший – Реабілітація гідроелектростанцій, позика – 166 млн. дол. 
США; другий – Проект з передачі електроенергії, позика – 200 млн. дол. США). 

Реалізація Другого проекту з передачі електроенергії забезпечить підвищення рівня 
безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії, а також сприятиме поліпшенню 
ситуації з компенсацією реактивної потужності в мережах, що створюватиме технічні умови для 
наближення інтеграції ОЕС України з Європейською мережею операторів системи передачі 
електричної енергії ENTSO-E та дозволить Україні стати важливим і повноцінним гравцем на 
електроенергетичних ринках Європи. 

У рамках Проекту передбачено реалізацію компоненту «Розумні електромережі» (за 
рахунок позики Фонду чистих технологій в розмірі 48,425 млн. дол. США). Його реалізація 
сприятиме розширенню можливостей ОЕС України в частині підключення генеруючих 
потужностей на основі відновлюваних джерел енергії, безпосередньому впливу на покращення 
екологічної ситуації у південному регіоні країни та України в цілому за рахунок зниження втрат 
електричної енергії в мережах 110-330 кВ Південної ЕС зі зменшенням виробітку електричної 
енергії об’єктами традиційної енергетики на відповідну величину; заміщення потужностей 
електричних станцій, насамперед працюючих на органічному паливі; забезпечення видачі 
потужності об’єктів альтернативної енергетики, спорудження яких передбачається в південному 
регіоні України. 

Урядовий портал 
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ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ІНІЦІАТИВА 

25.11.2014. Перший заступник Міністра закордонних справ 
України Наталія Галібаренко взяла участь у ювілейному Саміті 
глав урядів країн – членів Центральноєвропейської ініціативи 

24 листопада у Відні Перший заступник Міністра закордонних справ України Наталія 
Галібаренко взяла участь у ювілейному саміті прем’єр-міністрів країн-членів 
Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ).  

 
У ході зустрічі було обговорено основні досягнення в роботі ЦЄІ за весь 25-ти річний період 

її функціонування, а також окреслено цілі організації на перспективу, у тому числі реалізація 
Плану дій ЦЄІ на 2014-2016 роки. 

Під час виступу перед учасниками зустрічі Наталя Галібаренко назвала події на Донбасі 
найсерйознішим викликом безпеці європейського регіону, детально поінформувала про зусилля 
української сторони з реалізації мінських домовленостей та пріоритетні завдання українського 
Уряду у контексті реалізації курсу на євроінтеграцію. 

Перший заступник Міністра запевнила щодо готовності України посилювати 
співробітництво в рамках ЦЄІ, наголосивши на пріоритетності для нашої держави розвитку 
співпраці в енергетичній та транспортній галузях. Наша держава також має намір активізувати 
взаємодію з Ініціативою в освітній та науковій сферах. 

За підсумками Саміту було схвалено спільну Декларацію, в якій серед іншого підтверджено 
відданість суверенітету, територіальній цілісності, єдності  кожної з країн-учасниць Ініціативи. 

В рамках зустрічі були також підписані Меморандум про взаєморозуміння між 
Виконавчим секретаріатом Центральноєвропейської ініціативи та Постійним міжнародним 
секретаріатом Ради держав Балтійського моря, а також Меморандум про взаєморозуміння між 
Виконавчим секретаріатом Центральноєвропейської ініціативи  та Міжнародною 
антикорупційною академією. 

Сайт МЗС України 

ЮНЕСКО 

29.11.2014. Постійним представником України при ЮНЕСКО 
став Олег Шамшур 

Президент України Петро Порошенко призначив посла України у Франції Олега Шамшура 
постійним представником України при ЮНЕСКО. Текст відповідного указу №899/2014 
оприлюднений на сайті глави держави. 

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці 
Шамшура Олега Владиславовича постійним представником України при ЮНЕСКО за 
сумісництвом", - йдеться в повідомленні. 

Олег Шамшур у 2004-2005 рр. був заступником міністра закордонних справ Бориса 
Тарасюка. З грудня 2005 по травень 2010 рр. - надзвичайним і повноважним послом України в 
США, надзвичайним і повноважним послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом. 

Був призначений послом України у Франції 13 жовтня 2014 р. 
Дзеркало тижня 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

РОСІЯ  

17.11.2014. Чи готується Путін до наступу? 

Росія не має раціональних підстав для наступу на Україну, вважають незалежні російські 
експерти. Вони, однак, уточнюють: і сама агресія Росії в Україні не має раціонального пояснення, 
тож давати однозначні оцінки ризиковано. За останній тиждень українські дипломати, а також, 
зокрема, у НАТО заявляли про входження через українсько-російський кордон на сході колон 
військової техніки і озброєнням. Офіційна Москва ці заяви спростовує. Деякі експерти дивуються, 
що жодна зі сторін-опонентів Росії донині не представила конкретних доказів. 

Російські війська не загрожують Україні, вони переміщаються по своїй території, сказав 
заступник представника Російської Федерації при Раді безпеки ООН на спеціальному засіданні, 
присвяченому цій темі. Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Москву в переправленні 
озброєнь на територію України. Військовий оглядач ТАСС Віктор Літовкін назвав повідомлення 
про перетин російськими військовими українського кордону брехнею. 

«Я думаю, що це величезне перебільшення, більше того – брехня. Що таке російські 
війська? Це – підрозділи, озброєні танками, артилерією, системами протиповітряної оборони, 
прикриті вертольотами, літаками штурмової авіації. Хто-небудь спостерігав або бачив над 
Україною російські літаки? Ніхто не бачив. Хто-небудь бачив системи управління боєм, які 
притаманні будь-яким військам? Ніхто не бачив. Їх немає на території України, і ніколи не було», – 
каже Літовкін. 

Треба покласти докази на стіл – експерт 
Незалежний військовий експерт Олександр Гольц каже, що поки докази того, що російські 

військові і російське озброєння задіяні в Україні, неофіційні, і це, на жаль, робить позицію 
критиків російської влади уразливою. 

«Насправді, є одна велика проблема, яка полягає в тому, що ніхто з тих, хто дорікає Росії у 
перекиданні озброєнь, військової техніки, не взяв приклад із американського посла в ООН Едлая 
Стівенсона, який майже 60 років тому розгорнув якісь стенди, на яких були фотографії радянських 
ракет на Кубі і сказав, звертаючись до посла Маліка: «Пане посол, так чи ні, – це ваші ракети?» – 
розповідає Гольц. 

 «Ось таких фотографій, на жаль і ах, досі представлено не було. А розповідати про те, що 
такі фотографії є, але на неофіційному рівні, – це даремна трата часу. Ось зараз ситуація 
знаходиться в тому стані, коли тим, хто звинувачує Росію, треба покласти на стіл те, що 
називається smoking guns (очевидні, беззаперечні докази – ред.). Але це чомусь не робиться», – 
зазначає експерт. 

Що послідує за словами? 
У відповідь на численні повідомлення про активізацію російських військових на сході 

України постійний представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін сказав, що українські військові 
стягують до Донбасу артилерію і танки. Келін, щоправда, не звернув увагу на те, що українські 
військові перебувають на території своєї країни. 

Чи поновляться слідом за загостренням інформаційної війни активні військові дії на 
Донбасі? На думку Олександра Гольца, який також є заступником головного редактора 
«Ежедневного журнала», сьогодні для такого розвитку подій немає раціональних причин. Як втім, 
зазначає експерт, немає раціональних причин і у російсько-українського конфлікту в цілому. 

 «Я цілком допускаю, що якісь сили, зацікавлені в тому, щоб конфлікт розгорівся, 
підкинули Росії інформацію про те, що Україна після виборів збирається силовим шляхом 
домогтися перемоги в антитерористичній операції. І ось всі ці колони військової техніки, які 
ходять туди-сюди, – це ті сигнали, які посилає Росія Україні, що ці бойові дії починати не треба. Це 
лише версія. Але, знову-таки, раціональних причин для початку бойових дій ні у тієї, ні в іншої 
сторони немає», – вважає Гольц. 

На тлі міркувань, чи почнуться знову активні бойові дії на Донбасі, президент України 
Петро Порошенко заявив, що українські війська здатні і готові захистити кордони держави. 

Радіо Свобода 
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17.11.2014. Російське суспільство не витримає шоку від жертв у 
разі вторгнення Росії – Аваков 

На контрольованій бойовиками території Донецької і Луганської областей України 
перебуває близько семи тисяч російських військових і зберігається ймовірність їх наступу, заявляє 
міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 

«Абстрактний прогноз такий: ми на порозі наступного етапу повномасштабного 
вторгнення. На території Донецької і Луганської областей останніми тижнями сконцентрувалися 
групи російських військ. Близько 7 тисяч. Про це наші дипломати заявляють публічно», – заявив 
Аваков в інтерв’ю інтернет-виданню Insider, відповідаючи на запитання про можливість 
російського вторгнення або виходу конфлікту на новий виток. 

«Чи буде вторгнення? Запитання із серії, а коли у божевільного буде наступний напад. 
Може бути, а, може, й ні. Усе залежить від нашої готовності і консолідації», – додав міністр. 

При цьому він зазначив, що Україна до повномасштабної війни з армією Росії не готова, 
але здавати територію без бою ніхто не буде. 

«На сьогодні до повномасштабної війни з російською армією, яка у сто разів перевершує 
нашу, зрозуміло, що ми не готові. Але здавати територію без бою ніхто не буде. І я думаю, що 
російське суспільство не витримає шоку від зустрічних жертв. Саме тому наші Збройні сили нині 
перебувають в оборонній зоні», – сказав Аваков. 

«А коли підуть в атаку росіяни, то, думаю, що рівень втрат буде таким, що хворе російське 
суспільство, яке проте ще не до кінця втратило свідомість, повстане проти злочинця-диктатора 
Путіна», – додав міністр. 

Тим часом, президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю німецькому 
щоденникові Bild, що не боїться війни з російськими військами, і Україна готова до «сценарію 
тотальної війни» в разі їхнього нападу. 

Останніми днями в Україні говорять про дедалі більше ознак того, що Росія в захопленій 
сепаратистами і її військами частині Донбасу може готувати новий масований наступ на інші 
території України. Москва ж продовжує заявляти, що її військ і бойової техніки на Донбасі немає і 
що вона ніяк не причетна до дій сепаратистів. 

Радіо Свобода 

19.11.2014. Лавров підозрює Київ у намірі вчинити "нове 
вторгнення" на Донбас 

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що за економічною блокадою підконтрольних 
бойовикам територій може стояти намір Києва "підготувати ґрунт для нового вторгнення", а також 
висловився за те, аби представники так званих "ДНР" та "ЛНР" були долучені до переговорів з 
врегулювання кризи. 

У виступі перед російськими депутатами він також сказав, що Москва сподівається на 
остаточне узгодження лінії роз'єднання між проросійськими сепаратистами і українськими 
військами найближчим часом. 

"Сподіваюся, ось-ось завершиться процес остаточного узгодження лінії роз'єднання, що 
дозволить негайно почати відведення важких озброєнь з обох сторін, що дозволить після цього 
розгорнути між ЛНР і ДНР, з одного боку, і київськими силовиками - з іншого, спостерігачів 
ОБСЄ", - сказав пан Лавров у Держдумі. 

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який 
відвідав Київ і Москву заявив, що причин для оптимізму щодо врегулювання кризи в Україні 
немає, оскільки Мінські домовленості не виконуються. 

Він наголосив, що Росія, на його думку, у змозі запобігти ескалації напруженості в Україні. 
"Ґрунт для вторгнення" 
Під час виступу перед російськими парламентарями пан Лавров заявив, що указ 

президента України Петра Порошенка про економічну блокаду самопроголошених республік може 
бути підготовкою до повномасштабної військової операції на Сході. 

"Є така думка, що за цим указом стоять не тільки і не стільки прагнення економічно і 
соціально задушити цей регіон, але підготувати ґрунт для чергового військового вторгнення і для 
чергової спроби силовим шляхом цю проблему вирішити", - сказав російський міністр. 

Минулого тижня президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в зоні 
АТО на сході України слід припинити діяльність підприємств і установ, а Нацбанку запропоновано 
протягом місяця зупинити обслуговування рахунків підприємств і населення. 

Сергій Лавров також висловив думку, що Женевський формат переговорів щодо 
врегулювання української кризи, який не передбачає участі представників "ДНР" і "ЛНР", є 
"пройденим етапом". 

За його словами, Женевський формат за участю представників ЄС, України та Росії був 
корисний, "коли не було прямого діалогу між Києвом і південним сходом". 
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"Зараз цей діалог встановлений. Буде злочинно його руйнувати", - наголосив пан Лавров. 
Президент України Петро Порошенко напередодні поклав провину на Росію за 

недотримання мінських домовленостей і наголосив, що Київ наполягає на необхідності повного 
виконання цих угод, зокрема припинення вогню, закриття кордонів, звільнення заручників та 
виведення військ. 

BBC Україна 

20.11.2014. Екс-радник Путіна: Війну з Україною готували 
довго, і вона буде довготривалою 

Екс-радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявляє, що війну з 
Україною готували як мінімум 11 років, вона буде довготривалою і є частиною „четвертої світової‖ з 
метою зміни світового порядку. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ілларіонов, який зараз обіймає посаду старшого 
наукового співробітника Центру Інституту Катона по глобальній свободі й процвітанню 
(Вашингтон), сказав у своєму виступі на конференції, що відбулася у Брюсселі. 

Експерт переконаний, що події в Україні не можна називати «ні кризою в Україні, ні 
українською кризою». „Це вже не криза, а війна. Це війна у дуже простому розумінні цього слова‖, 
- заявив він. 

Поставивши питання, якого виду ця війна, Ілларіонов сам на нього відповів: „Це – 
російсько-українська війна. Якщо бути більш точним, це війна Путіна проти України». «Більшість 
росіян не підтримують цю війну. Війна Путіна проти України вже є довготривалою‖, - переконаний 
експерт. 

Свою думку стосовно того, чому ця війна є довготривалою, Ілларіонов почав пояснювати 
тим, що, на його переконання, вона готувалася, „мінімум 11 років‖. „З 2003 року. Я можу сказати, 
що у моїй присутності обговорювалися деякі питання майбутньої війни проти України. У той час я 
не думав, що це обговорення дійсно призведе до справжньої війни‖, - сказав він. 

Далі експерт згадав 2004 рік, коли під час Помаранчевої революції перевірялася підготовка 
подальшої окупації та анексії Кримі, у 2008 році був опублікований в „Руському журналі‖ витік 
плану військового командування, „в якому ви побачите проект війни проти України, описаний у 
деталях‖, з 2009 року - повідомлення про дії, спрямовані на підтримку сепаратистів в Україні. 

„Саме тому цю війну готували дуже довго. Інша річ, що це – довготривала війна, яка триває 
вже більш ніж 16 місяців, і була офіційно розпочата 27 липня 2013 року у виступі Путіна в Києві з 
приводу Хрещення Київської Русі. Там ви знайдете чіткі висловлювання про початок гібридної 
кампанії, інтервенції – не війни‖, - вважає він. 

Ілларіонов також вважає, що, „на жаль, ця війна скоро не завершиться‖. „Ми бачимо, що 
Путін говорить те, що він робить. Ми маємо справу з довготерміновою війною. Але це не тільки 
війна Путіна проти України‖, - переконаний експерт. 

У цьому аспекті він згадав проблеми з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, 
Придністров’ям, Казахстаном. „Путін сказав, що Казахстан не має історичної державності. Це чітко 
значить, що держава, яка не має історичної державності, може її втратити, коли Назарбаєва не 
буде поряд‖, - сказав експерт, вказавши і на події, які за останні декілька тижнів відбулися у 
Латгалії – Східній Латвії, де проживає російськомовне населення. 

„Намір (у Путіна) такий же, як у Криму та на сході України – той самий підхід. Це - виклик 
не тільки пострадянським країнам та республікам, це виклик всьому ЄС та НАТО. А на цей виклик 
немає відповіді‖, - наголосив Ілларіонов. 

Експерт говорить, що метою таких дій є „зруйнувати порядок, який існує в Європі останні 
десятиріччя‖. 

Ілларіонов також вказав на два останні виступи Путіна на Валдаї та в Сочі, „які мають 
велику важливість для будь-якої європейської політики‖. У цьому зв’язку він провів порівняння 
цих виступів з листами Адольфа Гітлера, які були відправлені прем’єр-міністру Великої Британії 
Чемберлену 23 та 25 серпня 1939 року, в яких Гітлер пропонував змінити світовий порядок. 

Експерт стверджує, що існує 25 спільних моментів між цими листами та виступами Путіна, 
„майже написаних під копірку‖. „Майже слово в слово, речення в речення, ідея в ідею. Тільки 
декілька місяців тому ми говорили про ідеї Путіна відновити так званий „Руський мир‖. Це вже 
застаріло. Зараз амбіції набагато вище. Це пропозиції щодо зміни світового порядку, міжнародної 
системи, яка існує з кінця Другої світової війни. Тому зараз ми маємо справу не з регіональними 
проблемами, такими, як війна Путіна проти України чи війна проти сусідів на пострадянському 
просторі, чи війна проти ЄС та НАТО. Це зміна всього світового порядку‖, - говорить Ілларіонов. 

За його словами, Путін та „його машина пропаганди чітко сказали, що це четверта світова 
війна‖. „Якщо ви їх слухаєте, то це цілком зрозуміло. Вони розцінюють холодну війну як третю, і 
зараз говорять, що вони у четвертій світовій війні, щоб змінити правила гри‖, - вважає експерт. 

Ілларіонов згадав і два елементи такої конфронтації. „Це - інформаційна війна чи, сказати 
правильніше, дезінформаційна війна на всіх мовах, яка створює нове бачення світового порядку. 
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На жаль, ми повинні визнати, що вони досягли певного успіху не тільки в Росії а й в інших місцях‖, 
- сказав він. 

Іншим елементом екс-радник назва „ядерний шантаж‖. „Це найбільш небезпечно. Будь-
який відповідальний політик в Європі чи Америці буде робити все можливе, щоб не дозволити 
статися ядерній війні. Саме тому пропозиція, яка міститься у виступі Валдай-Сочі дуже чітка – ви 
повинні сприйняти нові умови світового порядку, інакше я буду погрожувати ядерною зброєю. Цей 
виклик, на який світ ще не має відповіді‖, - трактує виступи Путіна експерт. 

У цьому зв’язку Ілларіонов висловив переконання, що кінець цій війні „прийде тоді, коли 
Росія буде вільною та демократичною державою‖. „Поки Росія буде перебувати під диктаторством, 
ризики та загрози для світу будуть існувати‖, - вважає Ілларіонов. 

УНІАН 

24.11.2014. Путін зізнався, що Росія формує в окупованому 
Криму угруповання військ 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що послідовно формує угруповання військ в 
окупованому Криму. 

Про це повідомляє ТАСС. 
Путін також нагадав, що згідно з раніше ухваленим рішенням, з 1 грудня цього року на базі 

Північного флоту почне діяти нове об'єднане стратегічне командування в арктичній зоні. 
Раніше Путін заявив, що в ситуації з Кримом було прийнято стратегічне рішення. На його 

думку, в питанні Криму позиція Росії сильніше за інших, тому що російська сторона права, а "сила 
в правді". 

УНІАН 

28.11.2014. Кремлю не сподобалися плани України вступити до 
НАТО 

Лавров заявив, що Москва вкрай негативно ставиться до ідеї вступу України в НАТО. 
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС. 
"Ставлення вкрай негативне, ми цього не приховуємо, - сказав Лавров. - Думаю, всі чудово 

розуміють згубність подальшого розширення НАТО, що лише пересуває розділові лінії на 
континенті". 

"Ми з генеральним секретарем РЄ сьогодні не обговорювали НАТО ні в тому, що стосується 
української кризи, ні в тому, що стосується спроби НАТО перекупити у Франції" Містралі ", ми 
обговорювали ті питання, які стоять на порядку денному РЄ, в тому числі ті , які пов'язані з 
українською кризою ", - додав Лавров. 

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект про відмову України від 
позаблокового статусу і про вступ до НАТО. Законопроектом пропонується виключити із закону 
"Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", пункт про те, що Україна є позаблоковою країною 
і доповнити статтю про засади зовнішньої пунктом про членство України в Організації 
Північноатлантичного договору". 

УНІАН 

США ТА КАНАДА 

18.11.2014. У Конгресі США лобіюють ухвалення законопроекту 
про надання Україні зброї 

У вівторок в Конгресі розпочинаються дні України. Українська діаспора організувала 
кампанію лобіювання інтересів України серед американських законодавців. Одна з цілей цього 
заходу – пришвидшити ухвалення «Акту в підтримку свободи України», запропонованого 
Сенатським комітетом із закордонних відносин у вересні цього року. І ще до початку цієї події у 
приміщенні Конгресу розпочалася активна інформаційна кампанія. 

Як краще переконувати конгресменів та їх помічників у важливості ухвалення «Акту на 
підтримку свободи України» лобістів-початківців, членів української діаспори, інструктує 
працівник Конгресу Джорж Баррос. 

«Поспілкувалася з помічником сенатора Флориди. Він нас гарно прийняв. Ми розповідали, 
наскільки ми переживаємо за нашу Україну, наскільки небезпечним є президент Росії Путін. І він з 
нами повністю згоден, бо він сказав, що обов’язково підтримає цю ініціативу українську і буде 
переконувати всіх, кого може, щоб це пройшло через Сенат», – розповіла волонтер Олександра 
Павлюк. 

Зустрічаються з сенаторами і конгресменами і українські комбати – Семенченко, Тирук та 
Береза, що приїхали минулого тижня до Вашингтона. Розповідають про ситуацію на фронті, 
необхідність військової допомоги та переконують: мова йде не лише про безпеку України. 
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«Якщо Україна зараз не вистоїть, то, мабуть, впаде вся Європа, тому що російський фашизм 
не зупиниться на західних кордонах України. Він піде і в Балтику, він піде і в Польщу – і це буде 
вже не тільки проблема України, а загальносвітова проблема», – командир полку «Дніпро 1» Юрій 
Береза. 

Підключилися до лобістських зусиль і деякі конгресмени. Роботу з членами діаспори 
організував офіс конгресмена з Техасу Стіва Стокмана. Йому до кінця терміну залишися лічені 
тижні, але свої останні дні в Конгресі республіканець Стокман намагається використати на користь 
України. 

«Під час виступу президента Порошенка на спільній сесії Палати представників та Сенату, 
йому 26 разів аплодували стоячи – люди, які представляють усі Сполучені Штати. Усі 300 
мільйонів американців були представлені в цій залі. Президент мав у той же день надати необхідну 
допомогу Україні», – каже конгресмен. 

Стокман пояснює, яким чином Конгрес може змусити президента надати Україні військову 
та іншу допомогу. Найшвидший шлях – включити це як окрему статтю в бюджетну резолюцію на 
наступний рік. 

«Наша мета включити цей сенатський законопроект, який підтримали і демократи, і 
республіканці, до бюджетної резолюції. Але для цього потрібно зібрати достатню кількість голосів-
членів Конгресу. Отже, я закликаю всіх українців, не лише громадян США, дзвонити в Конгрес і 
казати, що Україні потрібна допомога», – каже він. 

Це може статися вже до кінця цієї сесії Конгресу, що закінчується 12 грудня. Якщо ж 
достатніх підписів зібрати не вдасться, то іншим шляхом, за словами Стокмана, є ухвалення в 
Конгресі узгодженого «Акту на підтримку свободи України», авторства сенатора Роберта 
Менендеса. 

Цей законопроект визначає Україну, Грузію та Молдову найбільшими союзниками за 
межами НАТО з метою надання цим країнам військової допомоги. Окрім військової, законопроект 
передбачає також підтримку в сфері енергетики, боротьби з російською пропагандою та допомогу 
тимчасовим переселенцям. Містить цей законопроект і запровадження додаткових санкції проти 
Росії. 

Радіо Свобода 

20.11.2014. Віце-президент США Джо Байден прибув до Києва 

Віце-президент США Джо Байден прибув у четвер до української столиці. За даними 
американських урядових кіл, Вашингтон готує військову допомогу для України, але не зброю 
летальної дії. 

Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден прибув до Києва у четвер, 20 
листопада, разом зі своєю дружиною Джилл Байден. Його також супроводжує помічниця 
держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд, повідомляє агентство 
"Інтерфакс-Україна". 

Згідно з програмою візиту, 21 листопада Байден зустрінеться з президентом України 
Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Представник Білого Дому планує 
обговорити порушення Росією мінських угод. Крім того, перед від'їздом Байден візьме участь у 
"круглому столі" щодо проблем подолання корупції в Україні. 

Розширення військової допомоги 
Напередодні у Вашингтоні заявили про намір розширити військову допомогу США Україні. 

Представник американського уряду повідомив агентству Reuters у четвер, що йдеться про 
військове обладнання, що не має смертельної дії. Таким чином, наголошує агентство, Сполучені 
Штати наразі відмовилися від поставок зброї летальної дії. 

Серед варіантів нової підтримки розглядається, зокрема, надання Україні позашляховиків 
Humvee. Ці плани мають бути обговорені під час візиту Байдена до Києва. Раніше Росія застерегла 
США від поставок до України зброї. 

Нині Вашингтон вже постачає Україні товари військового призначення, що не мають 
летальної дії, інформує Reuters, посилаючись на джерела в уряді США. Під час візиту до США у 
вересні український президент Петро Порошенко попросив американців про постачання зброї для 
української армії. 

DW.DE 
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21.11.2014. США є партнером і другом України - зустріч 
Президента Порошенка та Віце-президента США 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Віце-президентом США Джозефом 
Байденом. 

Глава держави після зустрічі повідомив, що обговорювалося широке коло питань у галузях 
безпеки і оборони, енергетики, фінансової підтримки та допомоги у реалізації реформ. Президент 
оцінив переговори як дуже плідні та подякував за це Джо Байдену, якого він назвав "добрим 
другом України". "Допомога і координація від Сполучених Штатів Америки в ці часи є дуже 
знаковою", - сказав Петро Порошенко. 

Щодо питань безпеки та оборони Президент повідомив, що співрозмовники дійшли повної 
згоди, що "найбільш прийнятним форматом для забезпечення мирного процесу є формат 
тристоронньої контактної групи, де ми маємо забезпечити виконання ключових елементів 
мирного плану. Це негайне припинення вогню, створення буферної зони, негайний вихід на лінію 
розмежування, перекриття кордонів, вивід іноземних військових підрозділів та важкої техніки і 
негайний початок політичного процесу через проведення місцевих виборів за українським 
законодавством на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей". 

"Мирний процес нам потрібен як ніколи. Україна твердо дотримується всіх зобов’язань, які 
вона взяла на себе при підписанні Мінського протоколу і Мінського меморандуму, і ми дійшли 
спільної думки, що це базовий формат, який мають виконувати всі сторони, і ми зробимо все 
можливе, щоб це забезпечити", – відзначив Глава держави. 

Президент висловив подяку США за продовження співпраці в оборонній сфері. 
Президент України та Віце-президент США обговорили широке коло питань співпраці в 

галузі енергетики, від атомної енергетики до кризової координації у випадку, якщо постачання 
газу буде поставлене під питання. Петро Порошенко відзначив, що підписані в Брюсселі 
документи стали великим внеском в енергетичну безпеку Європи й України. "Енергетична безпека 
Європи та України на сьогоднішній день забезпечена", – наголосив Президент. 

Президент також повідомив, що обговорювалась співпраця в реалізації реформ. 
Домовлено, що США та європейські партнери надаватимуть допомогу у реалізації реформ в 
Україні, зокрема, консультативну і фінансову. "Це сьогодні те, чого Україна дуже потребує", – 
сказав Президент. 

Також Петро Порошенко і Джозеф Байден обговорили питання фінансової підтримки, які 
будуть координуватися з МВФ. "Ми очікуємо, що одразу після формування коаліційного Уряду ці 
процеси будуть завершені", - сказав Президент. 

В свою чергу, Віце-президент США привітав українців з успішними парламентськими 
виборами, які були визнані міжнародною спільнотою справедливими і вільними. «Ви — 
надзвичайний, український народе, хоробрий, і ви продемонстрували це всьому світові. Завдяки 
вашій хоробрості і жертвам Україна отримала шанс фундаментально змінити історію на краще», – 
зазначив Джозеф Байден. Він закликав українців скористатися шансом і побудувати демократію 
для успішного розвитку країни. 

Віце-президент США повідомив, що під час зустрічі з Президентом України вони 
обговорили загрози суверенітету і цілісності України. «Це просто неприпустимо в ХХI столітті, щоб 
одна країна намагалася змінити кордони за рахунок сили, щоб втручалася військовим чином, бо їй 
не подобаються рішення, які були прийняті сусідньою країною», – наголосив Джозеф Байден, 
додавши, що міжнародне співтовариство підтримує Україну. 

«Америка не визнає і не буде визнавати російську окупацію та намагання анексії Криму», – 
наголосив він. 

Відзначивши необхідність швидких реформ всередині країни, Віце-президент США 
закликав якомога швидше сформувати новий Кабінет Міністрів. "Необхідно створити сильні 
демократичні інституції, підзвітний уряд, забезпечити інтеграцію з Європою, розвиток економіки 
та викоренити ту корупцію, яка існує в Україні", - наголосив Джозеф Байден. Він відзначив, що 
Президент Порошенко продемонстрував серйозні наміри подолати корупцію, Рада прийняла 
відповідні закони. "Зараз виклик полягає в тому, щоб це все було виконано", – сказав він. 

Віце-президент запевнив, що, якщо Україна продовжить рухатися проголошеним курсом, 
США надаватимуть їй всіляку підтримку. 

Звертаючись до Президента, Віце-президент США сказав: "Я можу гарантувати, що до тих 
пір, поки Ви, пане Президенте, і Ваші колеги вірять у ваші зобов’язання щодо створення 
демократичного і процвітаючого суспільства, ви не будете самотні. США будуть з вами вашим 
партнером і вашим другом". 

Сайт Президента України 
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22.11.2014. США вже виділили Україні майже 320 млн дол. 
допомоги 

Сполучені Штати Америки як допомогу виділили Україні майже 320 млн дол, повідомляє 
прес-служба Білого дому. 

«Уряд США на даний час виділив майже 320 млн дол як допомогу Україні цього року на 
додаток до кредиту в розмірі 1 млрд дол, наданого в травні 2014 року. США готові продовжувати 
працювати з нашими партнерами, щоб забезпечити Україну достатнім фінансуванням, яке 
допоможе стабілізувати економіку і здійснити вкрай необхідні реформи», - сказано в 
повідомленні. 

Зокрема, уряд США виділив Україні більш як 118 млн. дол. у вигляді устаткування і 
проведення навчання для українських військових, для того, щоб допомогти Україні краще 
контролювати свій кордон і зберігати свою територіальну цілісність. Ця допомога включає 
надання бронежилетів, касок, транспортних засобів, тепловізорів, важкої інженерної техніки, 
патрульних катерів, пайків, наметів та іншого устаткування. 

Крім того, США виділили кошти на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб в 
Україні, а також підтримку вразливих груп населення в Луганську і Донецьку. 

Допомога, ініційована американським урядом, також була направлена на підтримку 
антикорупційних ініціатив української влади, енергетичної безпеки України, диверсифікацію 
торговельних потоків з країни. 

При цьому Адміністрація президента США також запросила у Конгресу ще 45 млн дол, щоб 
допомогти Україні в забезпеченні власного захисту. 

Як повідомляв УНІАН, напередодні американські військові передали українським 
Збройним силам 3 із запланованих 20 радарних систем для боротьби з мінометним вогнем. 

УНІАН 

22.11.2014. США виділили для оборони України понад 118 
мільйонів доларів 

Українські силовики отримають від США бронежилети, шоломи, медичні комплекти та 
сучасні засоби захисту. Для охорони морських рубежів Україна отримає від американців патрульні 
катери. 

Уряд США виділив Україні понад 118 мільйонів доларів для матеріального забезпечення, а 
також навчання українських солдат та покращення контролю і охорони кордонів. Про це у 
п'ятницю, 21 листопада, повідомив прес-центр Білого дому. У повідомленні вказується, що кошти 
виділені на постачання в Україну бронежилетів, шоломів, транспортних засобів, тепловізорів, 
нових рацій, пайків, медичних комплектів, уніформи та важкої інженерної техніки. В прес-релізі 
зазначається також, що для охорони морських рубежів Україна отримає патрульні катери. 

У цілому, як повідомляється у прес-релізі, США виділили Україні близько 320 мільйонів 
доларів допомоги у доповнення до кредиту в один мільярд доларів, надання якого було ухвалено в 
травні цього року. "США готові продовжувати працювати з нашими партнерами задля 
забезпечення України фінансуванням, достатнім для стабілізації економіки та здійснення 
терміново необхідних реформ", - наголошується у документі. 

У рамках допомоги на 118 мільйонів доларів Україні уже надані Вашингтоном перші 
радарні системи, які ідентифікують гарматні постріли та розраховують координати, звідки 
противник їх здійснив. 

DW.DE 

23.11.2014. Екс-заступник міністра оборони: Канада 
пропонувала Україні винищувачі 

Експерт Центру Разумкова, екс-заступник міністра оборони України Леонід Поляков 
заявив в українському телеефірі, що Канада пропонувала Україні бойові літаки. 

Міністерство оборони України, судячи з усього, свого часу відмовилось прийняти від 
Канади кілька десятків винищувачів. "Ще навесні уряд Канади пропонував розглянути питання 
передачі нам своїх F-18. Але це питання всерйоз складно розглядати із зрозумілих причин", - 
розповів у суботу, 22 листопада, в ефірі програми "Ідеальний уряд" телеканалу "24" експерт Центру 
Разумкова, колишній заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Серед причин відмови 
він назвав високі експлуатаційні кошти та труднощі з навчанням пілотів. 

Раніше екс-міністр оборони України Валерій Гелетей заявив, що західні партнери згодні 
надати Україні летальну зброю, але поки що жодна з західних країн такого постачаня не 
підтвердила. Водночас віце-президент США Джо Байден, який завітав напередодні до Києва, 
привіз з собою, зокрема, перші три протимінометні радари, які Америка передала українській 
армії з дозволом на їх використання в зоні АТО. 
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Крім того, прес-центр Білого дому днями повідомив, що США виділили українським 
силовикам 118 мільйонів доларів допомоги. На ці гроші для України буде закуплено цілу низку 
необхідних матеріалів та обладнання - від бронежилетів та медичних комплектів до важкої 
інженерної техніки та патрульних човнів. 

DW.DE 

27.11.2014. Канада допоможе Україні військовим спорядженням 
на 11 мільйонів доларів 

Оттава безкоштовно надасть Києву нелетальне військове спорядження, у тому числі 
тактичні системи зв’язку та зимовий одяг для солдатів. Перша партія допомоги повинна прибути 
до кінця листопада. 

Оттава у відповідь на прохання президента України Петра Порошенка безкоштовно 
поставить українським військовим нелетальне військове обладнання, заявив міністр національної 
оборони Канади Роберт Ніколсон. Ідеться, зокрема, про тактичні системи зв’язку, обладнання для 
знешкоджування вибухових речовин, медичні аптечки та прилади нічного бачення, 
повідомляється у заяві міністра оборони на сайті канадського уряду в середу, 26 листопада. 

Крім того, українська армія отримає військове обмундирування, включаючи по 30 тисяч 
пар штанів та курток, 70 тисяч пар взуття та 4500 рукавиць. Першу партію допомоги планується 
доставити літаком до кінця листопада, інша - доставлятиметься морським транспортом. Загальна 
сума допомоги, як повідомляється на сайті канадської телерадіокомпанії СВС, складає 11 мільйонів 
доларів. 

Як зазначається у повідомленні на сайті канадського уряду, нинішня допомога, на додаток 
до наданого нелетального військового обладнання на суму 5 мільйонів доларів, розширить 
можливості українських Збройних Сил. "Наш уряд прагне підтримувати український народ, який 
бореться за демократію і суверенітет своєї країни перед лицем військової агресії режиму Путіна", - 
наголосив Ніколсон. 

DW.DE 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

ЛИТВА 

20.11.2014. Україна зараз бореться за весь світ – Грібаускайте 

Україна зараз бореться за весь цивілізований світ, і Литва є однією з тих країн, які готові 
надати їй підтримку. 

Про це сказала президент Литви Даля Грібаускайте в ефірі радіо LRT. 
"Україна зараз бореться заради всього світу, заради всіх нас. Якщо терористичну державу, 

яка здійснює відкриту агресію проти свого сусіда, не зупинити, вона пошириться на Європу і далі", 
- зазначила Грібаускайте. 

"Тому Литва є однією з найбільш наполегливих (союзниць України. – Ред.) на 
міжнародному просторі ", - сказала президент. 

Нагадаємо, Грібаускайте раніше заявляла, що Литва разом з союзниками готова відповісти 
на виклики, продиктовані непередбачуваним сусідом. 

Українська правда 

24.11.2014. Президенти України і Литви провели Сьоме 
засідання Ради президентів 

 24 листопада під час робочого візиту в Україну Президента Литовської Республіки Далі 
Грибаускайтє відбулося Сьоме засідання Ради президентів України та Литовської Республіки. 

Петро Порошенко назвав візит Далі Грибаускайтє символічним, оскільки декілька днів 
тому Україна відзначила річницю Революції гідності. Президент нагадав, що українці вийшли на 
акції протесту в листопаді 2013 року після того, як тодішня влада відмовилася підписувати Угоду 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. «Ви допомагали нам на європейському 
шляху і сприяли підписанню Угоди про асоціацію», – сказав Петро Порошенко. 

Глава держави наголосив на важливості для України на європейському шляху боротьби з 
корупцією і швидкого реформування країни. Він повідомив, що декілька днів тому була 
парафована коаліційна угода, яка, зокрема, містить антикорупційну програму. «Програма реформ 
Уряду має спиратися на Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом», – зазначив 
Петро Порошенко. 

Президент Порошенко подякував Литві за підтримку територіальної цілісності України. 
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У свою чергу Президент Литви зазначила, що Україна зараз переживає важливий період у 
своїй історії. «Я сподіваюсь, що український народ зможе побудувати демократичну країну з 
європейськими цінностями і незалежністю», – наголосила вона. Даля Грибаускайтє заявила: «Ми 
завжди будемо підтримувати український народ і рішення, які він приймає». 

Під час засідання сторони обговорили співпрацю між Україною та Литвою в процесі 
євроінтеграції України, двосторонню співпрацю в міжнародних організаціях, таких як ООН, ОБСЄ, 
Рада Європи та НАТО, взаємодію у сфері безпеки та захисту, кібернетичної та інформаційної 
безпеки та військово-технічне співробітництво. Особливу увагу було приділено питанням 
енергетичної безпеки, співпраці в галузі енергопостачання та енергоефективності. 

За результатами засідання було підписано Дорожню карту розвитку стратегічного 
партнерства двох держав на 2015–2016 роки, а також протокол Сьомого засідання Ради 
президентів України і Литви. 

Сайт Президента України 

24.11.2014. Президент вітає прагнення Литви надати 
конкретну допомогу Україні на шляху євроінтеграції 

Президенти України та Литви під час Сьомого засідання Ради президентів приділили 
ключову увагу підтримці курсу України на європейську інтеграцію, заявив Президент України 
Петро Порошенко. 

За підсумками засідання Глава держави повідомив, що обговорювались конкретні 
практичні кроки, включаючи консультативну допомогу, підтримку у рамках Єврокомісії. 

Велику увагу під час обговорення було приділено співпраці у боротьбі з корупцією, 
питанням економічних реформ, досвіду Литви у диверсифікації енергопостачання, відзначив 
Президент. "Склад делегації України на цих переговорах вказує на те, що ми налаштовані на 
досягнення конкретних результатів", – сказав Петро Порошенко. 

Президент повідомив, що Україна та Литва досягли домовленостей про співпрацю у 
військово-технічній сфері. "Це є конкретна демонстрація підтримки у дуже складній ситуації, у 
якій зараз перебуває Україна через війну, яку агресор розв’язав на Сході України", – сказав 
Президент. 

Було погоджено збільшення до 50 осіб кількості українських військових – учасників 
антитерористичної операції, яких буде направлено на реабілітацію до Литви. 

Домовлено про підготовку офіцерів та участь у багатонаціональних навчаннях на території 
Литви. 

Сторони також провели плідні переговори у галузі кібербезпеки, враховуючи досвід Литви. 
За словами Президента України, засідання було дуже динамічним, робочим. Президент 

Порошенко наголосив, що україно-литовське співробітництво має стратегічний формат, і 
подякував Президенту Грибаускайтє за "дуже чітку, тверду і послідовну позицію підтримки 
України" як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні. 

Глави двох держав обговорили координацію дій, як між двома країнами, так і у рамках 
Євросоюзу, ООН, ОБСЄ. 

У свою чергу Президент Литовської Республіки Даля Грибаускайтє заявила, що Україна 
потребує глибоких реформ для того, щоб позбутися наслідків деспотії, олігархії і корупції. «Ми 
будемо вас підтримувати на цьому складному шляху», – наголосила Президент Литви. 

Даля Грибаускайтє підкреслила, що не тільки суспільство має боротися, але і всі політичні 
сили повинні дійти згоди і усвідомлювати, що вони несуть відповідальність за розвиток і 
реформування країни, за реальну боротьбу з корупцією. «Головна битва, яку вам потрібно буде 
пройти, – не у військовій сфері. Це буде битва з корупцією», – наголосила Президент Литви. Вона 
додала, що необхідно не лише прийняти закони, але і втілити їх на практиці. 

Президент Литви зазначила, що разом з нею приїхали три литовські міністри для того, щоб 
налагодити тісне співробітництво між міністерствами оборони, енергетики і закордонних справ. 

Даля Грибаускайтє також наголосила на необхідності реформ в енергетичному секторі. 
Зокрема, Литва готова поділитися досвідом у побудові LNG-терміналів і позбавленні залежності 
від поставок газу з Росії. 

Сайт Президента України 
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24.11.2014. Грібаускайте обіцяє допомогу Києву 

Президент Литви Даля Грібаускайте у понеділок приїхала до Києва для участі в засіданні 
Ради президентів України та Литовської Республіки. 

Пані Грібаускайте зустрінеться з президентом Петром Порошенком і прем'єром Арсенієм 
Яценюком. 

Разом з президентом Литви у Києві також очікують міністрів закордонних справ, оборони 
та енергетики, заявила пані Грібаускайте напередодні візиту в інтерв'ю українським ЗМІ. 

За її словами, з керівництвом України вони говоритимуть про допомогу Києву, однак не 
конкретизувала, яку саме. 

Москва останнім часом різко критикує керівника Литви через її заяви про агресію Росії. 
Росія заперечує свою причетність до конфлікту на сході України. 
Допомога Києву 
Президент Литви вважає, що Київ передовсім потребує "військової підтримки". 
"Допомога має надходити у будь-якій формі – економічній, фінансовій, дорадчій, 

зрештою", - сказала пані Грібаускайте в інтерв'ю телеканалу "1+1" напередодні свого візиту. 
В цьому контексті вона згадала про українсько-польсько-литовський батальйон, створений 

цьогоріч: "Тут і гроші, і тренування, і лікування у Литві поранених ваших бійців". 
"Я думаю, форм підтримки багато, але головний меседж – ви не самі. От головний меседж, 

який я можу надіслати вам – ви не самі", - додала президент, сказавши, що "подібних ініціатив 
повинно бути багато сьогодні, особливо там, де йдеться про допомогу Україні". 

Разом з тим політик назвала "найбільшим внутрішнім ворогом України" корупцію, яку 
можна подолати за допомогою реформ. 

"Якщо Україна не подолає свою корупцію в управлінні країною, будь-які суми грошей 
будуть викинуті на вітер. І про це ми також будемо говорити з вашими очільниками. Говорити від 
імені Литви, від імені ЄС, від імені донорів. Адже донори мають довіряти українській владі, вірити, 
що вона використає кошти як слід. Ті кошти, які ми спробуємо віднайти", - сказала вона. 

"Екстремістські заяви" 
Минулого тижня в інтерв'ю литовському радіо Даля Грібаускайте закликала зупинити 

агресію Росії проти України. 
"Україна сьогодні бореться за мир у всій Європі, за всіх нас. Якщо терористичну державу, 

яка здійснює агресію проти свого сусіда, не зупинити, то агресія може поширитися Європою і 
далі", - сказала президент Литви та наголосила на важливості допомоги Україні. 

У відповідь міністерство закордонних справ Росії звинуватило президента Литви в 
"традиційних грубих нападках на адресу Росії". "У своїх висловлюваннях Даля Грібаускайте 
перевершує навіть найбільш екстремістські заяви, що лунають з вуст націонал-радикалів в Києві", - 
заявили в МЗС РФ минулого тижня. 

В Москві вважають, що такими заявами політик "лише ускладнює пошук рішень щодо 
врегулювання української кризи". 

"Добре б литовському президентові стримати свій комсомольський запал, не 
комплексувати з приводу свого "радянського минулого", яке, мабуть, змушує її бути "святішим 
Папи Римського". Ступінь мудрості політика визначається не нав'язливим прагненням 
провокувати конфлікти і ображати сусідів, а вмінням знаходити конструктивні рішення, виходячи 
з реальної ситуації, що склалася в Україні, в тому числі з вини зарубіжних діячів, які в лютому 
підтримали антиконституційний переворот, а тепер штовхають київську владу на військову 
авантюру проти власного народу", - заявили у МЗС РФ. 

Росія неодноразово заперечувала будь-яку свою причетність до конфлікту на сході України. 
BBC Україна 

 НОРВЕГІЯ 

18.11.2014. Арсеній Яценюк та Ерна Солберг підписали 
міжурядову Угоду про підтримку бюджету України на 15 мільйонів 
доларів США 

У вівторок, 18 листопада, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та Прем’єр-міністр 
Королівства Норвегія Ерна Солберг підписали міжурядову Угоду стосовно підтримки державного 
бюджету України  в розмірі понад 15 мільйонів доларів США. 

За підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії Арсеній Яценюк висловив вдячність 
норвезькому Уряду та персонально Ерні Солберг за підтримку територіальної цілісності України та 
її незалежності, «за те, що Уряд Норвегії приєднався до санкцій, які спрямовані проти Росії і на  
встановлення миру і стабільності в Україні і в цілому в Європі». 

Арсеній Яценюк повідомив журналістам, що підписана міжурядова Угода про надання 
бюджетної допомоги Україні в розмірі понад 15 мільйонів доларів - це перший крок: «Дана 
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бюджетна допомога передбачена на відповідний бюджетний рік. І якщо Україна буде далі йти по 
шляху реформ, Угода передбачає можливість продовження допомоги». 

У рамках візиту також підписані Угода між Державною інспекцією ядерного регулювання 
України та Норвезьким агентством радіаційного захисту про співробітництво в сфері ядерної та 
радіаційної безпеки, а також Заява про співробітництво у сфері ядерної безпеки та захищеності 
між Україною, Норвегією та Швецією. 

За словами Арсенія Яценюка, Уряд ставить для себе завданням збільшення обсягів 
електричної енергії, які виробляються від атомних реакторів: «Тому питання безпеки атомних 
реакторів, яке є предметом підписаного між нами двохстороннього договору, є вкрай важливим». 

Збільшення обсягів електричної енергії, за словами Глави Уряду, здійснюватиметься, 
зокрема, за рахунок збільшення потужностей компанії «Енергоатом». Зараз, за його словами,  
українська компанія «Енергоатом» виробляє майже 65% всієї електричної енергії в Україні та 
володіє всіма українськими ядерними реакторами: «Ми будемо далі йти по шляху збільшення 
можливостей української компанії «Енергоатом», у тому числі і через співробітництво з 
норвезькими компаніями та з компанією «Вестін Хаус». 

Сьогодні ж під час візиту Прем’єр-міністра Норвегії до України підписано Угоду між 
Урядом України і Урядом Королівства Норвегія про створення міжурядової комісії з питань 
співробітництва в галузі торгівлі, підприємництва та економіки.   

Арсеній Яценюк наголосив, що однією з перспективних сфер співпраці є енергетичний 
сектор. Він нагадав, що підписана між НАК «Нафтогаз України» та норвезькою компанією Statoil 
угода «дає можливість Україні придбавати газ в лідера енергетичного ринку». «І умови цієї угоди є 
набагато більш прийнятні, ніж будь-які відносини з російською компанією «Газпром», - додав він. 

Глава Уряду України нагадав про запрошення норвезькій стороні до інвестування в 
українську газотранспортну систему. Він нагадав, що ухвалено урядовий закон, який дозволяє 
інвестиції в українську газотранспортну систему для компаній з ЄС та США: «Якщо Норвегія, яка 
не є членом Європейського Союзу, але повністю поділяє європейські цінності, прийме рішення 
щодо інвестування в українську газотранспортну систему, Уряд готовий змінити закон і дати 
можливість для норвезьких компаній безпосередньо інвестувати в модернізацію і спільну 
експлуатацію української газотранспортної системи». 

Ще одна сфера для співробітництва між Україною та Норвегією – це, за словами Глави 
Уряду, аграрний сектор: «У рамках торговельної комісії, яка щойно створена, ми будемо наповняти 
реальним змістом зону вільної торгівлі, яка започаткувала свою діяльність між нашими країнами з 
2012 року». 

«Цифри, які зараз є в нашому двохсторонньому співробітництві, говорять тільки про одне 
– нам є куди рости і яким чином збільшувати обсяг взаємних інвестицій та взаємної торгівлі», - 
підкреслив Арсеній Яценюк. 

«У нас дуже великі плани, які потрібно разом реалізовувати в інтересах наших двох країн», 
- сказав Прем’єр-міністр України. 

Урядовий портал 

18.11.2014. Відбулася сесія з питань енергетики "Енергія - 
спільний знаменник для України та Норвегії" 

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан спільно з Міністром у справах 
Європейського економічного простору та відносин з ЄС Королівства Норвегія Відаром Хельгесеном 
відкрили сесію з питань енергетики "Енергія - спільний знаменник для України та Норвегії". Сесія 
з питань енергетики відбулась у рамках Українсько-норвезького бізнес-форуму, що відбувся 18 
листопада у м. Києві. 

Захід проведено з метою вивчення потенціалу в енергетичному секторі та обговорення 
напрямків співпраці України та Норвегії, зокрема залучення норвезького бізнесу до інвестування в 
енергетичну сферу України. Під час сесії обговорено питання розвитку нафтогазової 
промисловості, енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії тощо. 

У вступній промові Юрій Продан привітав учасників дискусії та подякував норвезьким 
компаніям за інтерес до українського енергетичного сектору. Зокрема, Міністр наголосив, що 
проведення такого заходу свідчить про довіру міжнародного бізнесу, насамперед, бізнесу 
демократичних країн з ринковою економікою, до української економіки як основи для 
міжнародного співробітництва. 

Юрій Продан окреслив пріоритети, над якими працює Уряд в енергетичній сфері, що 
можуть стати сигналами для норвезьких бізнес-структур для співпраці з Україною. «Головні 
зусилля зосереджені на диверсифікації джерел постачання природного газу та економному його 
використанні, а також на розширенні можливостей для альтернативного постачання ядерного 
палива та інших паливних ресурсів», - зазначив Міністр. 

Серед інших пріоритетних напрямків Міністр назвав процес приведення цін на природний 
газ для населення до економічно обґрунтованого рівня, а також впровадження реформ в 
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енергетичній галузі, у тому числі в газовому секторі. «Реформування НАК «Нафтогаз України» 
передбачає створення на його основі  за участі компаній з Європи та США компаній-операторів 
ГТС та ПСГ», - зазначив Юрій Продан та додав, що транспортування природного газу територією 
України навіть з урахуванням конкуренції з боку альтернативних маршрутів має довгострокову 
перспективу. «Ми пропонуємо включити українську ГТС до проектів будівництва європейських 
газових інтерконекторів та створення на основі українських мереж та сховищ природного газу 
східноєвропейського газового хабу»,- повідомив Юрій Продан, наголосивши, що норвезькі 
компанії також можуть брати участь у постачанні та роботах, що заплановані в рамках проектів за 
підтримки міжнародних фінансових установ. 

Юрій Продан окремо зупинився на питаннях відновлення енергетичної інфраструктури 
Сходу України, підкресливши необхідність фінансової допомоги для виконання відновлювальних 
робіт на основі сучасних технологій. 

Міністр  наголосив на зацікавленості України досвідом Норвегії у сфері управління 
енергетичними активами, а також на значному потенціалі України у сфері енергозбереження. 
«Інвестиції у цю сферу в Україні з урахуванням існуючого низького базового рівня ефективності 
використання енергетичних ресурсів та беручи до уваги реформи в ціноутворенні на газ, 
електричну та теплову енергію, що сьогодні здійснюються, можуть дати норму прибутковості 
значно більшу, ніж в інших, розвинених за цим напрямком країнах», - зазначив Юрій Продан. 

Учасники заходу підкреслили наявність  значного потенціалу для взаємовигідного 
співробітництва України та Норвегії в енергетичній сфері. 

Урядовий портал 

18.11.2014. Мінсоцполітики й надалі співпрацюватиме з 
Королівством Норвегія щодо допомоги переселенцям 

Сьогодні у рамках офіційного візиту Прем’єр-міністра Королівства Норвегія Ерни Солберг 
в Україну відбулася зустріч норвезької делегації з вимушеними переселенцями з Криму та 
Донбасу, яка проходила у приміщенні Київської міської державної адміністрації. 

 У заході взяли участь Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, Посол Королівства Норвегія 
в Україні п. Йон Елведал Фредріксен, Київський міський голова та Голова Київської міської 
державної адміністрації Віталій Кличко, заступник Міністра соціальної політики України Сергій 
Устименко. 

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг під час заходу зазначила, що Норвегія протягом 
року спостерігала за подіями в Україні: «Багато уваги приділяється також тому, як буде вирішена 
ситуація. Ми бачили анексію Криму та постійну допомогу з боку Російської Федерації військовим 
формуванням у Донецькій та Луганській областях. Саме тому ми будемо підтримувати Україну у її 
економічному розвитку, забезпеченні верховенства права та майбутнього процвітання». 

Відтак Королівство Норвегії має намір розширювати допомогу переселенцям з Криму та 
Донбасу. За словами Ерни Солберг, Україна та Норвегія підпишуть низку договорів, які 
стосуватимуться, у тому числі, і розвитку торгівлі між країнами, але головною метою візиту 
залишається допомога особам, які постраждали від конфлікту на Сході України. 

Під час спілкування з Послом Королівства Норвегія в Україні п. Йоном Елведалом 
Фредріксеном, заступник Міністра соціальної політики України Сергій Устименко проінформував 
щодо заходів, які вживаються Урядом України з метою забезпечення соціального захисту 
переселенців з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. 

Особливу увагу було привернуто до поточної діяльності Мінсоцполітики, спрямованої на 
відновлення всіх соціальних виплат та надання вимушеним переселенцям допомоги у 
працевлаштуванні. Окрім того, було надано додаткові роз’яснення стосовно ухвалення Урядом 
України постанов, якими запроваджено облік внутрішньо переміщених осіб та надання їм 
щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг. 

На заході українською стороною було наголошено, що Уряд країни, а також міська влада 
робить усе для вирішення питань облаштування переселенців у столиці. 

Від імені Міністерства соціальної політики України було висловлено вдячність владі 
Королівства Норвегія, яка цього року вже виділила один мільйон євро гуманітарної допомоги 
переселенцям з Донбасу. 

Урядовий портал 
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19.11.2014. Норвегія вважає Україну стратегічним партнером у 
сфері продовольства 

Україна є серйозним гравцем на європейському продовольчому ринку, тому сьогодні країні 
вельми важливо опанувати європейські стандарти у сфері продовольчої безпеки. Про це йшлося 
під час зустрічі  Віце-прем`єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана і Міністра у справах Європейського 
економічного простору та відносин з ЄС Королівства Норвегія Відара Хельгесена. 

Учасники зустрічі досягли домовленості про те, що у грудні в Україну прибудуть урядові 
експерти з Норвегії  для презентації новому складу українського уряду норвезького досвіду 
впровадження реформ і модернізації державного управління, а вже у січні українські урядовці 
відправляться до Норвегії для закріплення отриманих знань і більш глибокого вивчення процесу 
перебудов. Обмін досвідом стосуватиметься кількох сфер, зокрема, сфери ветеринарної і 
продовольчої безпеки. 

«10 років тому в Норвегії було реформовано орган влади, який відповідає за продовольчу 
безпеку, і зараз можна сміливо вважати, що наш приклад  – напевно, найкращий в ЄС. Тому 
хотілося б запросити до нас керівника відповідної української структури, і передати йому цей 
досвід,  тому що Україна тут може бути дуже важливим гравцем в продовольчій палаті», – 
підкреслив норвезький Міністр. 

У свою чергу Володимир Гройсман зазначив, що пропозиція Норвезької сторони є дуже 
вчасною, адже сьогодні в Україні відбувається реформування системи контролюючих органів, 
зокрема, у сфері безпеки харчових продуктів. 

«Ми нещодавно прийняли рішення про перебудову системи контролюючих органів, в тому 
числі, у сфері безпеки харчових продуктів і санітарного контролю, і зараз будемо створювати нову 
інституцію, яка перебере на себе функції, що раніше були розпорошені  в різних державних 
органах. Вивчення досвіду Норвегії для нас є дуже важливим», - підкреслив Володимир Гройсман. 

Як повідомлялося, вчора уряди Королівства Норвегія та України підписали Угоду стосовно 
підтримки державного бюджету України  в розмірі понад 15 мільйонів доларів США, а також низку 
інших угод про співробітництво, зокрема, в сфері ядерної та радіаційної безпеки, галузі торгівлі, 
підприємництва та економіки. 

Урядовий портал 

ПОЛЬЩА 

28.11.2014. Польща ратифікувала асоціацію України з ЄС 

Ратифікацію угоди не підтримав лише один депутат. 
Парламент Польщі ратифікував Угоду про асоціацію України і Євросоюзу. Відповідний 

закон підтримали 427 депутатів. Проти проголосував один депутат, жоден з депутатів не 
втримався, повідомляє Wiadomosci.pl. 

Маршал Сейму Радослав Сікорський підпише документ сьогодні о 12.45 у присутності посла 
України в Польщі Андрія Дещиці. 

 
16 вересня 2014 року 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 схвалили Угорщина, Швеція, Естонія, 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. 

Дзеркало тижня 
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 ШВЕЦІЯ 

26.11.2014. Швеція залишатиметься надійним другом України – 
Маргот Вальстрьом 

 «Я помітила зміни в Україні і з приємністю це відзначаю. Останній раз я відвідувала 
Україну, коли опікувалася питаннями довкілля в Євросоюзі. Мій головний сигнал сьогодні – 
дружба та підтримка. В Україні незабаром буде сформовано новий уряд, якому належатиме 
винайти ефективні рішення на реалізацію економічних реформ в умовах війни з РФ», - зазначила 
Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом під час спільної прес-
конференції Міністрів закордонних справ України та Швеції, яка відбулася 26 листопада ц.р. у 
рамках перебування глави МЗС Швеції з візитом у Києві. 

Швеція залишатиметься надійним другом України і курс Швеції по відношенню до України 
залишиться незмінним – наголосила М.Вальстрьом. У Швеції високі сподівання на ефективність 
реформ, які реалізовуватимуться Урядом України. Україна може розраховувати на допомогу 
Швеції. Шведська дипломат надала важливого значення намірам українського уряду ратифікувати 
Стамбульську конвенцію, яка дозволить зменшити прояви домашнього насильства жінок.  

Символічно, що ці слова М.Вальстрьом виголосила у хвилини, коли в Риксдагу 
(парламенті) Королівства Швеція проходило голосування за ратифікацію Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. В ці ж хвилини 250 шведських депутатів (із 349) підтримали Угоду про Асоціацію 
між Україною та ЄС. 

На символічному значенні здійснення візиту саме у цей день особливо наголосив Міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін. 

М.Вальстрьом оголосила про рішення Уряду Швеції виділити 10 млн. шв. крон в якості 
гуманітарної допомоги для потреб внутрішньо переміщених осіб зі східних регіонів України. 

Сайт МЗС України 

28.11.2014. Швеція надає Україні 25 млн євро на 
євроінтеграційні реформи 

Швеція надає Україні допомогу у розмірі 25 млн євро щорічно для проведення 
євроінтеграційних реформ. 

Про це на конференції повідомив посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат. 
"Моїм одним з найбільших завдань є допомагати вам в питаннях вашої інтеграції в 

Європейський союз. Швеція забезпечує підтримку проведення реформ в Україні на щорічній 
основі у сумі 25 млн євро", - підкреслив шведський дипломат. 

За словами посла, Швеція буде продовжувати підтримувати Україну. "Швеція буде стояти 
на вашому боці, але ми не можемо робити роботу за вас. Ви повинні змінити ваше суспільство 
самостійно", - сказав він. 

При цьому дипломат зазначив, що українцям не вистачає впевненості в проведенні реформ 
і змін у суспільстві. 

УНІАН 
 
 
 

 


