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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ МОНІТОРИНГОВОЇ МІСІЇ ОБСЄ 
В УКРАЇНІ 

 

На фоні останніх подій в Україні, спровокованих російською агресією, 
значно зросла увага до діяльності Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі (ОБСЄ), яка почала активно використовуватися всіма сторонами конфлікту 
у ролі кризового менеджера. Разом з цим відзначається досить суттєвий рівень 
нерозуміння більшістю країн-учасниць потенційних можливостей ОБСЄ у рамках 
конфліктного циклу. І офіційний Київ тут не є виключенням. 

Вже пройшло майже два з половиною десятиліття з почату заснування 
перших польових операцій ОБСЄ, які вважаються одним із найефективніших 
інструментів кризового менеджменту організації. Не дивлячись на це в ОБСЄ  так і 
не існує єдиного визначення терміну «польова операція», згадування щодо майже 
двох десятків яких постійно трапляються в офіційних документах організації. Що 
стосується такого різновиду польових операцій як місії ОБСЄ, то їх на даний 
момент існує вісім, дві з яких мають пряме відношення до України – це 
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) та Спостережна місія 
ОБСЄ на російсько-українському кордоні. Загалом панує така експертна думка, що 
місії ОБСЄ зазвичай функціонують у тих країнах-учасницях, яким властиві 
потужні євроінтеграційні прагнення та які мають певні надії на розв’язання за 
допомогою місій ОБСЄ існуючих тут конфліктних ситуацій. Хоча такі надії, як 
виявляється, не мають під собою надійного підґрунтя та сприймаються західними 
експертами з певною долею іронії, про що свідчать результати останньої дискусії з 
цієї тематики у рамках неформальної аналітичної мережі країн-учасниць ОБСЄ 
(OSCENetwork). 

Безперечно, сам факт заснування СММ вважається позитивним кроком, 
який було зроблено країнами-учасницями в надзвичайно складних умовах під 
тиском загрози всій існуючій системі безпеки на просторі ОБСЄ. Досягнення 
консенсусу з цього приводу не стало результатом тривалих дискусій, характерних 
останнім часом для ОБСЄ, а скоріше навпаки - виявилося результатом спільної 
політичної волі, стимульованої  нагальною необхідністю реалізації конкретних 
практичних кроків, які були б певною мірою доцільними у існуючій загрозливій 
ситуації. При цьому, всі залучені гравці мали власні інтереси щодо мети та 
завдань, які б повинна була вирішувати СММ.    

На початковому етапі СММ розгорталася з метою запобігання виникненню 
конфлікту та його можливої ескалації. Згодом, ця суто цивільна місія 
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перетворилися на місію для врегулювання конфліктної ситуації, що почала 
функціонувати у вкрай небезпечних умовах відкритого збройного протистояння та 
перетворилася на одну із найбільш складних польових операцій за всю історію 
існування ОБСЄ. По своїй суті вона максимально наблизилися до виконання 
завдань з підтримання миру. Свідченням цьому слугує той факт, що після 
підписання Мінських домовленостей до завдань СММ додатково були включені 
завдання по спостереженню за припиненням вогню та виведенням зброї із зони 
конфлікту, для виконання яких, зазвичай, залучаються спеціально підготовлені 
військові миротворчі підрозділи. Таким чином СММ наразі представляє 
собою не звичайну польову операцію ОБСЄ, а скоріше своєрідне 
виключення із загального правила та найбільш екстремальний 
варіант з усього існуючого спектру польових операцій.  

Одним із наслідків розв’язання Росією «гібридної» війни проти України, 
варто вважати й перетворення ОБСЄ на свого роду «гібридну» організацію з 
суперечливою ціннісною базою та нормативними підходами країн-учасниць, що, у 
свою чергу, впливає й на діяльність польових операцій ОБСЄ, одним із нових 
«гібридних» видів яких являється й сама СММ.  

Що стосується власне України, то практична ефективність СММ наразі 
починає викликати низку запитань, у тому числі й з огляду на невизначеність та 
суттєву територіальну обмеженість власного мандату. Більшість країн-учасниць, 
використовуючи суто дипломатичний підхід, вважають таку невизначеність свого 
роду перевагою, але на практиці для України ця невизначеність нівелює 
ефективність діяльності СММ з точки зору відповідності власним інтересам. Разом 
з цим, в існуючих умовах сам факт функціонування СММ та її доволі 
широкий мандат безперечно являється позитивним моментом, за 
відсутності будь-якої іншої альтернативи активного 
міжнародного втручання. Київ, в силу певних обставин, просто 
вимушений робити високу, інколи навіть невиправдано, ставку на 
використання потенціалу ОБСЄ в урегулюванні поточної кризи у 
зв’язку з практичною неможливістю залучення інших регіональних 
безпекових організацій. 

Ефективність функціонування СММ слугує також своєрідним 
віддзеркаленням наявної політичної волі у рамках ОБСЄ щодо українського 
врегулювання та здатності організації до відповідного оперативного реагування 
на зміну ситуації. Враховуючи розвиток поточних подій СММ 
перетворилася із виключно політичної місії у місію для протидії 
військовій і гуманітарній кризі. Поява проблем з подальшим 
фінансуванням розгортання СММ та збільшенням її численності тільки 
підтверджують наведену тезу. Так, за результатами нещодавно проведеної 
конференції донорів, з горем пополам, вдалося вирішити питання із виділенням 
11 млн. євро із потрібних загалом 38 млн. євро для повноцінного функціонування 
СММ в задекларованому розгорнутому форматі. Основні країни-донори 
починають виявляти все менше бажання для фінансової підтримки СММ, що 
примушує Секретаріат ОБСЄ активізувати пошуки можливих додаткових джерел 
фінансування з метою підтримки позитивного моменту, досягнутого на 
початковому етапі діяльності СММ.  

Не дивлячись на останні заяви керівництва СММ про нездатність цивільної 
місії  вирішувати нові завдання в умовах бойових дій, більшість міжнародних 
експертів критично оцінюють можливості подальшого розвитку миротворчої 
складової СММ, пов’язаної із складнощами організаційного та матеріального 
характеру. У першу чергу це стосується відсутності на даний момент т.зв. 
«провідної» країни-учасниці, яка б активно просувала цю тематику та надавала 
всіляке сприяння її практичній реалізації.   
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На думку голови СММ, до головних проблем подальшого функціонування 
місії, на вирішенні яких негайно потрібно зосередити увагу, відноситься проблема 
із забезпеченістю броньованою технікою для ведення моніторингу. У цьому 
зв’язку, основним завданням, на якому у подальшому має зосереджуватися 
діяльність СММ, вважається моніторинг кордонів, у тому числі тих, які 
відділятимуть східні регіони України, підконтрольні сепаратистам.  

Виникають також певні труднощі і непорозуміння щодо узгодження 
діяльності представників СММ у рамках форматів інших багатосторонніх 
домовленостей, у першу чергу Мінського формату. Тут доцільно наголосити на 
першочерговій важливості дотримання погодженого всіма держава-учасницями 
мандату СММ, зміни чи внесення будь-яких доповнень до якого, можливі лише за 
умови прийняття відповідного рішення Постійної Ради ОБСЄ, що є не завжди 
зрозумілим фактом для конкретних виконавців на місцях, у тому числі й з 
української сторони.  

Основний постулат залишається незмінним – для успішного 
функціонування польова операція має задовольняти інтереси всіх задіяних сторін, 
являючись квінтесенцією їх крихкого балансу. При  цьому прерогатива завжди 
надається інтересам приймаючої країни-учасниці. Інтереси країни-господаря, на 
території якої функціонує польова операція ОБСЄ, мають певним чином 
пересікатися з інтересами інших зацікавлених сторін, у т.ч. й відкритих та 
прихованих противників у рамках протистояння, для врегулювання якого власне і 
засновується польова операція. Сам мандат польової операції також не вважається 
чимось сталим, а повинен змінюватися відповідно до зміни інтересів країн-
учасниць та національних пріоритетів приймаючої країни.  

Всі ці положення мають бути врахованими для подальшої успішної 
діяльності СММ, особливо, що стосується зони її відповідальності, яка може 
змінитися через загострення протистояння на Сході України. У найгіршому 
випадку СММ може перетворитися на спостережну місію, що, попри всі заяви, 
функціонуватиме виключно на підконтрольних Києву територіях, з усіма 
відповідними наслідками. Для цього наразі є всі передумови. Своєрідним 
прикладом такого сценарію розвитку подій може слугувати й діяльність 
Спостережної місія ОБСЄ у Молдові.  Для протидії такому стану справ доцільно 
здійснювати заходи, які б сприяли перетворенню СММ у свого роду місію з 
нейтральним статусом, вигідну всім сторонам, у тому числі й представникам, які 
де-факто контролюють окуповані території на Сході і в Криму.    

За весь період незалежності Україна мала та продовжує мати справу з цілою 
генерацією польових операцій ОБСЄ – від Місії ОБСЄ в АРК, згодом 
трансформованої у суто технічну польову операцію Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні, до теперішньої «гібридної» СММ. Функціонування кожної із згаданих 
польових операцій має свої особливості та отриманий досвід як для міжнародної 
спільноти, так і самої України. Наразі потрібно більш ретельно враховувати цей 
досвід, щоб не допускати нових фатальних помилок, ставлячи на перше місце 
національні інтереси у стратегічному плані. При цьому мова має йти не про 
популярне гасло «стратегії виходу» для задіяних в Україні польових операцій, а 
про стратегію виходу України з існуючої кризи за сприяння останніх.  
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ЕНЕРГЕТИКА 

17.12.2014. Імпорт газу з ЄС може замістити постачання з 
Росії - інфографіка 

Імпорт природного газу з країн Європи може стати пріоритетним для України у 2015 році. 
Така ситуація може скластися у зв'язку з тимчасовим припиненням або скасуванням 

імпорту російських енергетичних ресурсів, а також завдяки збільшенню реверсу газу з Європи, 
зазначає Український кризовий медіа-центр. 

Зокрема, вже в січні-жовтні 2014 року із загальних імпортованих Україною 17 млрд 
кубічних метрів газу, 3,1 млрд надійшло з країн Європи. 

Як зазначається, з Польщі Україна імпортувала наразі 1 млрд, проте зможе збільшити 
імпорт на додаткові 12 млрд на рік завдяки побудові інтерконектора в напрямку LNG-терміналу 
"Свиноуйсьце". 

До 1,6 млрд, імпортованих восени 2014 року зі Словаччини, Україна зможе додати ще до 20 
млрд на рік за допомогою реалізації "великого реверсу" з весни 2015 року. 

Окрім того, очікується, що буде відновлено реверс також і з Угорщини. 
Українська правда 

 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

15.12.2014.Прес-реліз за результатами першого засідання Ради 
асоціації Україна – ЄС 

Європейський Союз та Україна провели сьогодні перше засідання Ради асоціації відповідно 
до Угоди про асоціацію. Україна та ЄС підтвердили спільну мету розбудовувати демократичну, 
стабільну та процвітаючу Україну. Уряд України та ЄС домовилися продовжувати спільну роботу у 
напрямку політичної асоціації та економічної інтеграції України в ЄС. 

Рада асоціації привітала тимчасове застосування відповідних частин Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС з 1 листопада 2014 року та наголосила на важливості якнайшвидшої 
ратифікації Угоди про асоціацію всіма державами-членами ЄС у відповідності до їхніх внутрішніх 
процедур. Угода про асоціацію стане основою для прискорення Україною процесу проведення 
поглиблених реформ та економічної модернізації. Це передбачає також належну підготовку до 
імплементації Україною Розділу IV Угоди про асоціацію у відповідності до її міжнародних 
зобов’язань та за суттєвої підтримки з боку ЄС. 

Рада асоціації визнала важливість інтенсифікації проведення таких необхідних політичних 
та економічних реформ в Україні та надання Пакету допомоги ЄС для підтримки України в її 
зусиллях, спрямованих на започаткування оновленого процесу реформ, а також Групи підтримки 
України та Консультативної місії ЄС. 

ЄС та Україна зійшлися на думці щодо важливості координації допомоги та необхідності 
швидкого завершення Україною Національної стратегії реформ на 2015-2017 рр. з метою 
визначення пріоритетів та залучення міжнародної допомоги для проведення реформ та 
відновлення. У цьому зв’язку Рада асоціації наголосила на важливості ґрунтовної підготовки 
Міжнародної конференції для підтримки України з тим, щоб вона могла відбутися на початку 2015 
року. 

Рада асоціації привітала фінансову допомогу, надану Європейським Союзом Україні у 
розмірі 1, 36 млрд. євро в рамках існуючих програм макрофінансової допомоги, зокрема нагадала 
про виділення останнього траншу макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн. євро 3 грудня. 
Рада асоціації визнала готовність ЄС у координації з іншими донорами та міжнародними 
фінансовими інституціями продовжувати надавати підтримку реформам, а також відновленню 
української економіки. 

Україна та ЄС засудили незаконну анексію Криму Російською Федерацією, яку вони не 
визнаватимуть, та збереження присутності та подальше проникнення незаконних збройних 
формувань, найманців, зброї та військової техніки з території Російської Федерації. Україна та 
Європейський Союз погодилися, що Мінський Протокол та Меморандум повинні бути 
імплементовані повною мірою та без подальших зволікань, що стане кроком на шляху до стійкого 
політичного вирішення конфлікту на основі поваги незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України. 

Рада асоціації привітала гуманітарну допомогу, надану Європейським Союзом для 
підтримки найбільш вразливих груп населення, що постраждали в результаті конфлікту. Рада 
асоціації також привітала надання матеріальної допомоги та    розгортання експертів ЄС у рамках 
Механізму цивільного захисту ЄС щодо України для консультування української влади щодо 
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організації роботи із захисту внутрішньо переміщених осіб та щодо управління в надзвичайних 
умовах, а також наголосила на важливості продовження співпраці на цьому напрямі. 

Рада  асоціації підтвердила прихильність спільній меті щодо запровадження безвізового 
режиму у встановленому порядку за умови досягнення добре керованої та безпечної мобільності, 
визначеної у Плані дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. 
Рада асоціації привітала виконання Україною всіх критеріїв першої фази Плану дій щодо 
лібералізації візового режиму. Було позитивно відзначено, що запущено процес оцінки виконання 
критеріїв другої фази та висловлено заклик до повної та ефективної імплементації всіх критеріїв. 

Рада асоціації підкреслила важливість співробітництва між Україною та ЄС в енергетичній 
сфері з метою забезпечення енергетичної безпеки України та всього Європейського континенту. 
Рада асоціації привітала Тристоронній протокол між Україною, ЄС та Російською Федерацією щодо 
постачання газу з Росії в Україну на зимовий період та відзначила необхідність імплементації всіма 
сторонами досягнутих домовленостей. Ці домовленості будуть важливим кроком у напрямку 
забезпечення довгострокових безперервних енергетичних поставок до України та Європи. 
Погоджено продовжувати ретельне відслідковування ситуації. Рада асоціації висловила готовність 
продовжувати співробітництво між Україною та ЄС щодо нагальної реформи енергетичного 
сектору в Україні, спільної модернізації та експлуатації української газотранспортної системи та 
підземних газових сховищ та стосовно забезпечення постачання газу з Європи до України. 

Рада асоціації привітала підписання сьогодні Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку Угоди щодо фінансування реконструкції, відновлення та технічної 
модернізації газопроводу «Уренгой - Помари – Ужгород». Це доповнює Угоду, підписану 1 грудня 
2014 між Україною та ЄІБ, а також разом із Трастовим фондом щодо реформування Нафтогазу, 
нещодавно  започаткованим Європейською Комісією та Світовим банком, є дуже важливим 
кроком вперед у напрямку забезпечення того, що українська газотранспортна система 
залишається надійним газотранспортним  маршрутом. 

Рада асоціації привітала прагнення України долучитися до Програми ЄС у сфері малого та 
середнього підприємництва «КОСМЕ», а також підтвердила готовність України та ЄС підписати в 
найближчому майбутньому угоду про асоційовану участь України у програмі Європейського Союзу 
з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Рада асоціації також підкреслила бажання України 
приєднатися до Програми досліджень та підготовки Євратому (2014-2018) на додаток до програми 
"Горизонт 2020" і розпочати відповідні переговори якомога швидше. 

Рада асоціації підкреслила важливість підписання Угоди про Спільний авіаційний простір 
між Україною та ЄС якомога раніше у 2015 році. Рада асоціації підкреслила, що її імплементація 
передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і є важливим питання порядку денного 
відносин України з ЄС у транспортній сфері. Рада також підтвердила важливість інтегрування 
транспортної мережі України в транспортну мережу ЄС TEN-T. 

Україна та ЄС відзначили взаємну зацікавленість щодо участі України у програмі 
«Креативна Європа», скоріш за все, з 1 січня 2015 р. Вони закликали зацікавлені культурні та 
творчі організації використовувати можливості Програми для розвитку транснаціонального 
співробітництва між культурними та творчими акторами, а також можливості для 
транснаціонального розповсюдження культурних і творчих робіт та мобільності фахівців у цій 
сфері. 

Рада асоціації створила інституційні рамки для поглибленої співпраці шляхом ухвалення 
Правил процедур Ради асоціації та Комітету асоціації та його підкомітетів. 

Рада асоціації привітала досягнутий прогрес з оновлення Порядку денного асоціації 
Україна – ЄС та підтвердила готовність схвалити цей документ у найближчому майбутньому як 
важливий інструмент для сприяння імплементації та моніторингу Угоди про асоціацію, шляхом 
створення практичної основи, за допомогою якої могли б бути реалізовані всі цілі політичної 
асоціації та економічної інтеграції, а також через формулювання списку пріоритетів для спільної 
роботи по кожному сектору. 

Сайт МЗС України 
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ІНШІ ПОДІЇ ЄС  

02.12.2014. Ходорковський виступив в Європарламенті та 
назвав санкції проти РФ "великою помилкою" 

Застосування санкцій проти Росії як країни є великою політичною помилкою. 
Про це заявив російський опозиціонер та колишній глава НК "ЮКОС" Михайло 

Ходорковський під час свого виступу в Європарламенті, повідомляє телеканал "Дождь". 
"Я вважаю великою політичною помилкою застосування санкцій проти Росії як країни", - 

заявив Ходорковський. 
За його словами, "поки світ обговорює санкції, Путін приймає в Кремлі главу Інтерполу і, 

по суті, дякує йому за допомогу в боротьбі з опозицією". 
Також Ходорковський заявив, що на сьогоднішній день в Кремлі і навколо Кремля стає все 

більше людей, які "відверто розраховують на швидкий "занепад Європи". 
На його думку, Кремль, ймовірно, "буде "розгойдувати" Європу по мірі своїх сил і 

можливостей". 
"Путін уже почав вести проти Європи "велику психологічну війну" (...) Це - нова холодна 

війна, причому вона прийшла не на рік", - зазначив Ходорковський. 
Українська правда 

 

07.12.2014. Меркель: Росія не повинна заважати тим, хто хоче 
до ЄС 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росія втручається у внутрішні справи 
пострадянських країн, які прагнуть до інтеграції з Євросоюзом, назвавши в першу чергу Україну, 
Грузію та Молдову. 

"Молдова, Грузія та Україна - це три країни з нашого східного сусідства, які прийняли 
суверенне рішення підписати угоду про асоціацію з ЄС", - сказала пані Меркель в інтерв'ю газеті 
Welt. 

"Росія створює проблеми усім цим трьом країнам", - продовжила Ангела Меркель, 
вказавши на тліючі конфлікти в Придністров'ї, Абхазії і Південній Осетії і війну на Донбасі, в 
роздуванні якої Україна й західні країни звинувачують Росію. 

Москва заперечує участь російських військ у конфлікті на сході України на боці 
сепаратистів. 

Меркель сказала, що як і раніше вважає правильним, що в 2008 році не був початий процес 
прийняття Грузії та України до НАТО. Це рішення було прийнято за активної участі Німеччини на 
саміті НАТО в тому році в Бухаресті. 

Однак, німецький канцлер підкреслила, що НАТО виконає своє зобов'язання щодо захисту 
від зовнішньої агресії ті зі східноєвропейських країн, які в НАТО вже вступили, зокрема Польщу і 
держави Балтії. 

"Немає жодних причин говорити про війну у Балтиці. Але безвідносно до цього, стаття 5 
Північноатлантичного договору, що трактує напад на одного з членів альянсу як напад на всіх, 
залишається в силі", - сказала пані Меркель. 

Російські офіційні особи постійно висловлюють категоричне неприйняття розширення 
НАТО на схід. 

Як сказав в листопаді в інтерв'ю ВВС прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков: 
"Ми б хотіли отримати стовідсоткову гарантію, що ніхто не буде думати про вступ України до 
НАТО. Ми б хотіли почути, що НАТО більше не буде наближатися до наших кордонів, що НАТО 
припинить спроби порушити баланс сил". 

BBC Україна 
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17.12.2014. Європарламент підтримав визнання Палестинської 
держави 

Європейський парламент підтримав визнання Палестинської держави. 
За відповідну резолюцію проголосували 498 вродепутатів, проти виступили 88 та ще 11й 

утрималося, повідомляє сайт Європарламенту. 
"Європейський парламент підтримує в принципі визнання Палестинської державності і два 

державних рішення, і вважає, що вони повинні йти рука об руку з розвитком мирних переговорів, 
які мають просуватися вперед", - йдеться в резолюції, прийнятій в середу. 

Для того, щоб підтримати дипломатичні зусилля ЄС у мирному процесі на Близькому 
Сході, Європарламент також вирішив запустити ініціативу "парламентарії миру", яка повинна 
об'єднати депутатів Європарламенту, а також представників парлментів Ізраїлю та Палестини. 

Євродепутати також підтримали "рішення для двох держав на основі кордонів 1967 року з 
Єрусалимом в якості столиці двох держав з урахуванням безпеки Ізраїлю та з урахуванням 
незалежної, демократичної, сусідньої і життєздатної держави Палестина, що живуть пліч-о-пліч 
один з одним в світі, в безпеці, на основі права самовизначення і при повному дотриманні 
міжнародного права". 

"Єдиним способом врегулювання конфлікту є співіснування двох держав - Ізраїлю та 
Палестини", - йдеться в тексті резолюції. 

Нагадаємо, Швеція поки є єдиною з держав ЄС, яка офіційно визнала Палестину. 
Аналогічне рішення готова прийняти Бельгія. 

Відповідні резолюції, які не мають обов’язкового характеру, прийняли парламенти Франції, 
Іспанії, Великої Британії, Ірландії. 

Українська правда 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД ПОЗАБЛОКОВОГО СТАТУСУ ЯК 
ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАДІЙНИХ ГАРАНТІЙ 

КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

23 грудня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому 
президентський проект закону про відмову України від позаблокового статусу. 
Відповідний законопроект №1014-3 підтримали 303 народних депутати. В 
пояснювальній записці зазначається, що позаблоковий статус України виявився 
неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. "У 
зв’язку з цим виникає нагальна потреба відмови від позаблокового статусу 
України, що дозволить повноцінно реалізувати пошук більш дієвих механізмів 
захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності держави з 
урахуванням незворотності законодавчо закріпленого зовнішнього курсу, 
спрямованого на  набуття членства в Європейському Союзі", - йдеться в 
документі1.  

Скасування позаблокового статусу дає Україні перспективу приєднання до 
системи колективної оборони, яка з існуючих міжнародних інституцій дає 
найбільш надійні гарантії з дотримання нашого державного суверенітету і нашої 
національної безпеки. 

 Невипадково сьогодні переважна більшість європейських країн, особливо 
маленьких, які не можуть себе захистити повноцінними збройними силами, 
приєднується до НАТО. І хоча за своїм воєнним потенціалом вони в декілька разів 
поступаються Україні, на відміну від України зараз відчувають себе впевнено -  під 
захистом оборонної парасольки Альянсу. Хоча ми бачимо, які провокації постійно 
здійснюють російські збройні сили проти них.  

Тому що колективна оборона є набагато більш надійнішою і дешевшою, ніж 
індивідуальна. Тим більше, у випадку з таким противником як Росія. А треба 
сказати, що РФ буде нашим ворогом ще довго, адже її стратегічною метою є 
знищення України як незалежної держави.  

За час російської агресії всі спроби України скористатись міжнародними 
інструментами – гарантіями так званого Будапештського меморандуму, 
позаблоковим статусом, можливістю укладати воєнні союзи з НАТО та США поза 
межами членства в Організації Північноатлантичного договору – виявились 
безуспішними. Тож єдиний шлях – це безпосередньо членство в НАТО. І тому 
відмова від позаблокового статусу - великий історичний позитив, адже таким 

                                                             
1 Рада скасувала позаблоковий статус України. 
http://espreso.tv/news/2014/12/23/rada_skasuvala_pozablokovyy_status_ukrayiny 
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чином ми зняли ризик подальшої ескалації війни Росії проти України. Саме цей 
статус до певної міри спровокував агресію РФ проти нас.  

Коли Україна стала позаблоковою у 2010-му році, переважна більшість 
політиків і експертів тоді запевняла - ми відмовились від перспективи членства в 
НАТО, тому Росія ніколи не розв'яже війни, мовляв, немає більше аргументів. 
Виявилось же все навпаки. А все тому, що Росія розпочала підготовку до війни 
проти України ще після війни проти Грузії у 2008-му році. І, відповідно, треба 
було забезпечити міжнародні умови, які б унеможливили надання Україні 
зовнішньої воєнної допомоги. Одним з таких запобіжників і став позаблоковий 
статус.  

Чому він не спрацював так само, як славнозвісний швейцарський 
нейтралітет? Відповідь дуже проста: бо Україна – не Швейцарія. По-перше, треба 
згадати, що нейтралітет Швейцарії був договірним. На Віденському конгресі 1814-
1815-го років, який було зібрано після розгрому наполеонівської Франці, 
вирішувалось питання нової системи безпеки в Європі. Тоді провідні країни 
Європи, щоб Швейцарія не впливала на баланс сил, вирішили зробити її 
нейтральною.  

По-друге, однією з головних умов визнання нейтральності країни є 
відсутність на її території військової присутності іноземних країн – у будь-якому 
вигляді. А на нашій території, нагадаю, Росія розмістила свій Чорноморський 
флот.   

І найголовніший момент - гарантії нейтралітету не беруться країною, вони 
їм можуть лише надатися. І полягають вони в зобов'язанні інших держав 
поважати нейтралітет цієї країни й не використовувати її територію для воєнних 
дій. От і всі гарантії.  

Тим не менш, і це не є панацеєю. Пригадаємо історію Другої світової. Перед 
її початком всі балтійські країни і Данія прийняли так звану Копенгагенську 
декларацію, в якій оголосили себе нейтральними країнами. І хто в результаті 
зважив на це? Гітлер окупував Данію, були також окуповані країни Балтії – 
спочатку Радянським Союзом, потім німцями. Так само з початком війни Росії 
проти України "спрацював" і Будапештський меморандум, який начебто мав 
гарантувати нашу безпеку у зв'язку з відмовою від ядерної зброї.  

Що ж до позаблокового статусу, то взагалі не має ніяких міжнародних 
гарантій. І якщо правила нейтралітету хоча би були встановлені Гаазькими 
конвенціями 1899-1907-го років, то позаблоковість взагалі ніякого статусу у 
міжнародному праві не має. Якщо країна оголошує про своє бажання не 
приєднуватись до жодних воєнно-політичних організацій, це просто означає 
самозречення країни від зовнішньої воєнної допомоги, яку у разі війни можуть 
надавати лише такі організації.    

Сьогоднішнє рішення Верховної Ради відкриває Україні шлях до процесу 
набуття членства в НАТО. І вже пролунали офіційні заяви з боку очільників 
Альянсу - вони привітали зняття позаблокового статусу і підтвердили свої 
зобов'язання Бухарестського саміту НАТО 2008-го року, що двері для України 
лишаються відкритими, Україна може подавати заявку на членство. Але при 
цьому за країнами-учасницями НАТО лишається рішення, наскільки Україна 
відповідає вимогам і критеріям членства в Альянсі. 

 Тож попереду у нас велика кропітка робота, щоб підтягнутись до тих вимог 
і критеріїв. До речі, переважній більшості стандартів ми вже відповідаємо: тепер є 
політична воля керівництва країни та підтримка вступу до НАТО переважної 
більшості суспільства.  

Звісно, що просто завтра нас до Альянсу не приймуть. Йдеться про початок 
процесу підготовки, як ми починали ще у 2005-му році. Ми маємо завершити 
війну на Донбасі, відновити територіальну цілісність і паралельно готуватись до 
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членства. Від так, рішення про скасування позаблокового статусу націлене 
скоріше на середньотермінові перспективи. Шлях цей забере не менше 5 років. 
Але коли ми вже станемо на ці рейки, всі питання, включно із питанням воєнної 
допомоги, будуть вирішуватися набагато швидше, вже на двосторонньому рівні. 
Тоді члени НАТО і США будуть уже підходити до нас як до майбутнього члена 
Альянсу, а це вже зовсім інший статус. Тоді вже НАТО певною мірою братиме на 
себе зобов'язання за підвищення боєздатності ЗСУ.   

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

02.12.2014. Україна стане членом НАТО - Столтенберг 

Під час засідання Україна-НАТО українська сторона поінформувала представників альянсу 
про те, що Київ відмовляється від політики позаблоковості. 

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО має прийняти Україну в 
альянс. Генсек НАТО підкреслив, що альянс вважає чинним рішення Бухарестського саміту НАТО 
2008 року про євроатлантичні перспективи України. 

"Ми досі дотримуємося думки, що Україна стане членом НАТО", - заявив Столтенберг, 
повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди". 

НАТО взяло до відома повідомлення української сторони про відмову від позаблокового 
статусу. 

"Раніше Україна офіційно дотримувалася позиції про свою позаблоковість. Зараз уряд 
оголосив, що Україна позбудеться цього статусу, і це рішення ми також поважаємо. І якщо Україна 
подасть заявку на вступ у НАТО, ця заявка буде розглянута", - заявив Генсек НАТО. 

У той же час остаточне рішення щодо заявки на вступ і, відповідно, про вступ, має вжити 
українська сторона, наголосив генсек. "Ми з повагою поставимося до рішення України подавати 
заявку, якщо воно буде прийнято. І так само будемо поважати, якщо буде прийнято рішення не 
подавати заявку", - заявив Столтенберг. 

Той факт, що Київ у ході засідання Україна - НАТО повідомив альянсу про відмову від 
позаблокового статусу підтвердив у twitter-повідомленні посол з особливих доручень МЗС Дмитро 
Кулеба. 

На фразі @PavloKlimkin, що ми відмовимося від позаблокового статусу вперше зник зв'язок 
з Брюсселем. Відновили. Фразу повторено. Нас почули) 

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 2 грудня 2014 
Минулого тижня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер 

виступив проти вступу України в НАТО. За словами дипломата, між Україною та альянсом 
можливі партнерські відносини, але про членство в НАТО мови не йде. 

Дзеркало тижня 

02.12.2014. У штаб-квартирі НАТО (м. Брюссель) відбулося 
засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ 

Через необхідність бути присутнім в цей день у Верховній Раді України під час підготовки 
нею доленосного рішення про затвердження найбільш демократичного та про-європейського 
Уряду в історії України, Міністр закордонних справ нашої держави Павло Клімкін взяв участь у 
засіданні КУН у форматі відеоконференції. 

Такий формат проведення засідання КУН було застосовано вперше в історії існування 
цього органу. Цей факт є свідченням готовності обох сторін надалі поглиблювати діалог, перейти 
від церемоніального характеру зустрічей до реальної постійної взаємодії, яка притаманна 
справжнім друзям і партнерами, що потребують один одного та мають реальну довіру між собою. 

Під час засідання учасники обговорили сучасну безпекову ситуацію на євроатлантичному 
просторі, насамперед в Україні, внутрішньополітичний розвиток нашої держави, а також питання 
поглиблення співробітництва України з НАТО, зокрема у сфері реформування сектору безпеки і 
оборони нашої держави відповідно до натівських стандартів, невідкладні напрями подальшої 
підтримки Альянсом України у протидії безпрецедентній агресії та гібридній війні з боку РФ. 

Місія України при НАТО 
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02.12.2014. Спільна заява Комісії Україна-НАТО на рівні 
Міністрів закордонних справ 

Ми, міністри закордонних справ Комісії Україна-НАТО (КУН), зустрілися сьогодні, щоб 
обговорити розвиток подій в Україні та оглянути прогрес, досягнутий в нашій спільній роботі після 
засідання КУН на рівні глав держав і урядів під час Уельського Саміту 4 вересня 2014 року. 

Ми рішуче засуджуємо триваючі і навмисні заходи Росії з дестабілізації у Східній Україні в 
порушення норм міжнародного права, в тому числі постачання танків, передових систем ППО та 
іншого важкого озброєння сепаратистам, а також військові дії в порушення домовленостей, 
досягнутих в Мінську у вересні ц.р. Росія заявила про «повагу» до результатів так званих виборів 
сепаратистів 2 листопада ц.р., які ми не визнаємо і не будемо визнавати, і які ще більше 
посилюють напруженість. Ми засуджуємо нарощування військової потужності Росії в Криму, а 
також погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові. Ми закликаємо Росію 
скасувати свою протиправну і незаконну самопроголошену «анексію» Криму, яку ми не визнаємо і 
не будемо  визнавати, а також поважати права місцевого населення, в тому числі корінних 
кримських татар. Дії Росії підривають безпеку України і мають серйозні наслідки для стабільності 
та безпеки усього євроатлантичного регіону. У цьому зв'язку, ми також занепокоєнні заявленими 
намірами Росії щодо подальшого нарощування військової потужності на Чорному морі, яке 
потенційно матиме дальші наслідки для стабільності в регіоні. 

Ми підтримуємо мінські домовленості, які пропонують дороговказ для сталого політичного 
врегулювання кризи. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання відповідно до умов 
мінських домовленостей, в тому числі: відвести свої війська і військову техніку з території України і 
вздовж кордону з Україною; забезпечити ефективний міжнародний контроль кордону та 
відновити суверенітет України над своєю стороною кордону; уможливити досягнення політичного 
і дипломатичного рішення, яке поважатиме суверенітет України, її територіальну цілісність та 
міжнародно-визнані кордони. Росія повинна використати свій вплив на сепаратистів, щоб вони 
припинили свої атаки і дотримувалися домовленостей про припинення вогню, звільнення усіх 
заручників та виконання усіх своїх зобов'язань відповідно до мінських угод. Ми вітаємо і повністю 
підтримуємо зусилля Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо сприяння 
деескалації та просування мирного вирішення кризи. 

Держави-члени НАТО вітають проведення вільних і чесних позачергових парламентських 
виборів, що відбулися в Україні 26 жовтня ц.р., незважаючи на складні обставини. Вибори є 
свідченням прихильності українського народу до свободи і демократії, майбутнє якого міцно 
пов’язане з європейськими демократіями, вільним вибором свого майбутнього та 
зовнішньополітичного курсу. Держави-члени НАТО будуть продовжувати підтримувати, в тому 
числі через Річні національні програми (РНП), Україну, яка розпочинає комплексні реформи. 
Негайне здійснення таких широкомасштабних реформ по боротьбі з корупцією та запровадженню 
всеосяжного політичного процесу, заснованого на демократичних цінностях, повазі прав людини, 
меншин і верховенстві права, залишається вирішальним для утвердження демократії в Україні та її 
економічного розвитку. 

Посилаючись на спільну заяву Комісії Україна-НАТО Уельського саміту, держави-члени 
НАТО збільшують свою підтримку з тим, щоб Україна змогла краще забезпечувати власну безпеку. 
Ми активізували співпрацю в рамках Особливого партнерства. Ми зміцнюємо нашу співпрацю в 
секторі безпеки та оборони в рамках програм сталого розвитку і розбудови оборонних 
спроможностей для України. Сьогодні ми раді повідомити, що розпочато роботу Трастових фондів 
і проектів з командування, управління, зв'язку та обчислювальної техніки, логістики та 
стандартизації, кібер-захисту, зміни військової кар'єри, а також медичної реабілітації. Ми будемо 
продовжувати нарощувати більшу взаємосумісність між українськими та силами держав-членів 
НАТО. Посилена консультативна присутність НАТО в Києві і вона продовжуватиме зростати. На 
прохання України, держави-члени НАТО продовжуватимуть надавати експертну допомогу після 
завершення Україною свого всебічного огляду сектору безпеки і оборони. Всеосяжний порядок 
денний реформ, початих в Україні в контексті її РНП з НАТО, а також в контексті Угоди з ЄС про 
асоціацію, сприятиме дальшому зміцненню України. НАТО і держави-члени Альянсу 
продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях реформ. 

Україна вітає надання багатьма союзниками нелетального спорядження для Збройних Сил 
України, а також допомогу в лікуванні поранених з числа українського персоналу та з 
гуманітарного розмінування. Україна вдячна за гуманітарну допомогу, яка надається вимушеним 
переселенцям, і значну співпрацю в рамках програми «Наука заради миру і безпеки». Україна 
також розраховує на вивчення шляхів поглиблення обміну інформацією та стратегічного діалогу з 
Альянсом. 

Ми підтверджуємо, що незалежна, суверенна і стабільна Україна, рішуче віддана 
демократії та верховенству права, є ключем до безпеки євроатлантичного регіону, невід'ємною 
частиною якого - як це зазначено в Хартії про особливе партнерство - є Україна. Альянс продовжує 
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свою повну підтримку суверенітету України, її незалежності і територіальної цілісності в межах її 
міжнародно-визнаних кордонів. 

Сайт МЗС України 

03.12.2014. НАТО: підтримка підтримкою, але воювати за 
Україну не будемо 

Натовських солдатів на території України не буде. Можливо - зброю, але договориваться 
Україна повинна з кожною країною окремо. 

При подальшому військовому вторгненні в Україну з боку Росії "жорсткої військової 
підтримки" з боку НАТО не буде. 

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що при негативному для 
України сценарії альянс забезпечить країну політичною підтримкою, але можливості відправити 
солдатів на територію України у НАТО немає. 

"У будь-якому випадку українцям не варто очікувати, що в Україну прийдуть воювати 
натовські солдати. Такої можливості я не бачу", - зазначив Аппатурай в інтерв'ю "Європравді". 

Також представник НАТО нагадав, що організація не направить в Україну зброю - альянс 
загального озброєння не має, і отримати зброю Україна може за домовленістю з країнами-членами 
НАТО на двосторонньому рівні. 

У той же час довірена особа генсека в черговий раз зазначив, що в перспективі немає 
перешкод до того, щоб Україна стала членом НАТО. 

Раніше 3 грудня міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що 
НАТО відновить контакти з Росією. 

Дзеркало тижня 
 
 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

02.12.2014. НАТО у фокусі тижняНАТО збереже посилену 
присутність на східному кордоні - генсек 

НАТО збереже посилену присутність у східній частині альянсу. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції після засідання міністрів 

закордонних справ держав альянсу. 
За його словами, НАТО вже збільшило присутність морських, наземних і повітряних сил у 

своїй східній частині. 
Як зазначив Столтенберг, усі союзники підтвердили своє зобов'язання проводити ротацію 

сил для додаткових військових навчань протягом 2015 року. 
Окрім того, як заявив генсек, очікується, що до початку наступного року будуть створені 

проміжні сили швидкого реагування, участь у формуванні яких погодилися взяти Німеччина, 
Нідерланди та Норвегія. 

Ці сили, як зазначив він, зможуть розгортатися протягом декількох днів. 
Як зауважив Столтенберг, такі дії є реакцією на ті загрози, що постали перед НАТО, 

зокрема, через агресивні дії з боку Росії. 
"НАТО повинне бути в змозі зустріти будь-які загрози, звідки б вони не йшли", - наголосив 

генсек. 
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що сепаратисти та Росія не виконують мінські 

домовленості. 
Українська правда 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 
 

ПІСЛЯ РІЧНОЇ ПАУЗИ УКРАЇНА ТА ПОЛЬЩА ПЕРЕХОДЯТЬ ДО 
НОВОГО РІВНЯ ВІДНОСИН СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

17-18 грудня  2014 року відбувся перший візит президента України Петра 
Порошенка до Польщі. Пауза, яка була взята  П. Порошенко щодо поглиблення  
стратегічного партнерства з Польщею виявилась невиправдано довгою. Адже в 
свій час В. Янукович відвідував Варшаву значно частіше ніж Москву. 

 Відмова В. Януковича  від підписання Угоди про асоціацію з ЄС в 
листопаді 2013 року не тільки суттєво погіршила українсько-польські стосунки, 
але й завдала нищівного удару по східній політиці Польщі, зіпсувало її авторитет в 
середовищі Європейського Союзу. Невипадково що серед польського політикуму 
з’явилось багато скептиків  щодо перспектив України та доцільності її подальшої 
підтримки з боку Польщі.  

Так, в окремих ЗМІ з’являлися матеріали, що українці не вдячні полякам за 
підтримку - не долучають їх до переговорів з Москвою, не купують польського 
вугілля, натомість обираючи бізнес з Росією.  Не забуваємо й про те, що 
призначення посла України в Польщі відверто затягнулося – Андрій Дещиця 
отримав агреман польської сторони ще в середині літа, а указ про його 
призначення з’явився лише в жовтні2. Очевидно, що в такій ситуації Варшава 
чекала відповіді від нової влади в Україні, уособленням  якої мав би бути візит 
Президента України Петра Порошенка до Польщі.  

 Проте йшли місяці, але український президент, незважаючи на його 
багаточисельні вояжі закордоном,  оминав Польщу.  Чим можна пояснити таку 
позицію? Очевидно, що спершу адміністрація Петра Порошенка не розглядала 
Польщу як стратегічного союзника у вирішенні найбільш нагальної проблеми – 
відбиття російської воєнної агресії. Причин тут може бути декілька. По-перше, 
Київ просто вважав, що Польща не має тієї геополітичної ваги яка б дозволила їй 
впливати на політику Росії і, тим більше, на вирішення конфлікту на Донбасі в 
переговорному процесі з Росією. Тому Київ орієнтувався у вирішенні цієї 
проблеми, перш за все, на США та ЄС в Женевському форматі, потім був 

                                                             
2 Візит Порошенка до Польщі: в Брюссель через Варшаву потрапити не вийшло. 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2014/12/18/7028934/ 
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змушений погодитись на менш значущій формат Мінських переговорів, де 
Польща також не мала бути присутня. 

 У вирішені питання отримання додаткових гарантій безпеки Київ 
також не зважав на Польщу,  а намагався отримати статус союзника НАТО поза 
межами членства в цій організації, забувши про те, що сама Польща була 
основним промоутером інтересі України в Альянсі, і саме польський Президент  Л. 
Качинський буквально вирвав на Бухарестському (2008) саміті зобов’язання 
НАТО прийняти Україну в члени цієї організації, якщо та до такого кроку буде 
готова.  

Хибність такої позиції України по відношенню до Польщі, після відмови 
США та НАТО в союзницьких відносинах, стала очевидною вже через декілька 
місяців. Виявилось перебільшенням і очікування офіційного Києва отримати 
пряму воєнну допомогу від США та НАТО. Тож знову прийшлося згадати про 
старого і надійного союзника - Польщу. 

 Візит Президента П.Порошенка до Польщі був спрямований на 
вирішення питань стратегічного рівня. По-перше, в черговий раз заручитися 
підтримкою Польщі в реалізації Україною курсу на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію. І підтвердженням цьому стала присутність 
українського лідера при урочистому підписані президентом Республіки Польщі 
Акту про ратифікацією Польщею Угоди про асоціацію України з ЄС, а також 
офіційна заява П. Порошенка, під час його виступу в польському Сеймі про те, що 
Україна скасовує позаблоковий статус і прямує до НАТО. 

 Друге, за своєю значимістю питання – отримання воєнної допомоги від 
Польщі в наданні воєнної техніки та обладнання для українських військових, які 
воюють на Донбасі з російськими військами. Третє – Польща може бути 
альтернативним постачальником комплектуючих вузлів та технологій для 
виробництва українських озброєнь. В цьому сенсі військово-промислова 
кооперація з Польщею покликана компенсувати ті втрати, які несуть українські 
військові підприємства від припинення співробітництва з Росією в сфері ОПК. 
По-четверте, отримання досвіду в проведенні реформ. Новий уряд України 
сконцентрував свою увагу перш за все на досвіді Грузії. Хоча реформи, проведені 
Польщею, виявились більш успішними ніж в Грузії. 

Варшава запропонувалпа  широку допомогу Україні у проведенні реформ, 
зокрема у сфері місцевого самоврядування. Для Варшави згода України йти 
польською дорогою реформ має велике політичне  значення. Це свідчитиме, що 
Польща може виступати успішним прикладом для країн пострадянського 
простору. Запозичення польського досвіду Україною зміцнить стратегічний 
характер співпраці між сторонами, що також відповідає інтересам національної 
безпеки Польщі3. 

Важливою є і поглиблення співпраці в сфері воєнної реформи та 
військового співробітництва між двома країнами. На другий день візиту, 18 
грудня, президент України відвідав штаб майбутньої міжнародної польсько-
литовсько-української бригади (ЛітПолУкрбриг) у Любліні, до складу якого 
увійдуть 18 українських офіцерів. Київ також розраховує на подальший розвиток 
співпраці у військово-технійчній сфері, зокрема на передачу і продаж озброєння 
та спорядження для української армії. 

 

 
 

                                                             
3 Візит Порошенка до Польщі: по досвід успішних реформ. http://frankivchany.if.ua/vseukrajinski-novini/8806-
vizyt-poroshenka-do-polshchi-po-dosvid-uspishnykh-reform 
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

02.12.2014. МЗС України вважає реакцію ОБСЄ на дії Росії 
неефективною 

В МЗС вважають, що відсутність реформування ОБСЄ загрожує втратою ролі і місця 
організації на міжнародній арені. 

Речник МЗС України Євген Перебийніс сказав, що реакція ОБСЄ на події в Україні через 
агресію Росії є недостатньо ефективною. 

"Ми, в тому числі, констатуємо недостатню ефективність реакції ОБСЄ на виклики і 
загрози, що виникли в результаті російської окупації Криму і ведення гібридної війни проти нашої 
держави", -  на брифінгу у Києві заявив речник Перебийніс, передає кореспондент Укрінформу. 

Повага та дотримання принципів Гельсінського заключного акту 1975 року є обов'язковою 
умовою відновлення ефективності ОБСЄ, наголосив дипломат. 

"Виходимо з необхідності здійснення змін в ОБСЄ з метою забезпечення можливості і 
дієвого реагування на нові виклики і загрози. Відсутність прогресу в напрямку реформування 
ОБСЄ загрожує втратою ролі і місця організації на міжнародній арені", - підкреслив Перебийніс. 

Речник МЗС України зазначив, що першочерговими завданнями в цьому контексті є 
відновлення взаємної довіри всередині ОБСЄ, перепідтвердження зобов'язань держав-учасниць 
ОБСЄ вирішувати кризові ситуації мирним шляхом за нормами міжнародного права, зміцнення 
інструментів ОБСЄ для запобігання конфлікту, модернізація режиму контролю над звичайним 
озброєннями, боротьба з пропагандою та врахування правил консенсусу при прийнятті рішень. 

Раніше ОБСЄ вже зазнавало критики в Україні. Так, координатор "Інформаційного 
спротиву" Дмитро Тимчук звинуватив ОБСЄ у співпраці з терористами через велику кількість 
громадян Росії в організації.   

Дзеркало тижня 

06.12.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
провів зустріч із заступником Державного секретаря США з питань 
нерозповсюдження та міжнародної безпеки Роуз Готтемюллер 

6 грудня ц.р. відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з 
заступником Державного секретаря США з питань нерозповсюдження та міжнародної безпеки 
Роуз Готтемюллер, в ході якої сторони обмінялися думками з актуальних проблем міжнародної 
безпеки, а також двосторонньої співробітництва у сфері нерозповсюдження та експортного 
контролю. У контексті триваючої окупації Росією Автономної Республіки Крим було висловлено 
обопільне занепокоєння щодо дій Російської Федерації, які можуть призвести до розміщення на 
цій тимчасово окупованій території України зброї масового знищення та засобів її доставки.  

Значну частину зустрічі було присвячено обговоренню ситуації, що склалася на сході 
України у зв’язку з агресією з боку Росії та підтримку нею терористичних формувань, які діють у 
цьому регіоні. 

Р.Готтемюллер було поінформовано про кроки, які вживаються Україною з метою 
недопущення погіршення умов життя українських громадян на територіях, що контролюються 
бойовиками, а також уникнення гуманітарної кризи в регіоні. 

З американською стороною було також продовжено діалог з питань надання матеріально-
технічної та допомоги з боку США для розбудови й зміцнення спроможностей Збройних сил 
України.   

Сайт МЗС України 

15.12.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
взяв участь у зустрічі в форматі «Група друзів України в ЄС + 
Україна» 

15 грудня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у зустрічі в 
форматі «Група друзів України в ЄС + Україна» на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн 
Євросоюзу, що відбулася напередодні засідання Ради Міністрів ЄС у закордонних справах. 

Основна увага була сфокусована на подіях на сході України та шляхах стабілізації ситуації в 
регіоні. У цьому зв’язку П.Клімкін наголосив, що українська сторона у повному обсязі виконує 
режим припинення вогню та налаштована на пошук політичного рішення на основі мирного 
плану Президента України П.Порошенка та Мінських домовленостей. 
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Міністр також поінформував учасників зустрічі про ухвалення програми діяльності нового 
Уряду України, наголосивши, що його пріоритетами є впровадження системних реформ 
європейського зразка для досягнення ключової мети – членства України у Європейському Союзі. 

Глави зовнішньополітичних відомств країн ЄС привітали завершення процесу 
перезавантаження влади в Україні та відзначили, що країна матиме повноцінну  підтримку з боку 
Європейського Союзу на шляху проведення невідкладних першочергових реформ, передусім з 
децентралізації влади, реформування судоустрою, правоохоронних органів та боротьби з 
корупцією. 

Павло Клімкін також подякував стороні ЄС за підтримку суверенітету, територіальної 
цілісності та незалежності України та закликав продовжувати послідовну політику невизнання 
незаконної анексії Криму Російською Федерацією. 

Основним результатом зустрічі стала готовність ЄС послідовно підтримувати Україну, у 
тому числі - на двосторонньому рівні, та працювати на основі принципу солідарності щодо 
деескалації ситуації на Донбасі. 

Сайт МЗС України 

15.12.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
зустрівся в Брюсселі з Віце-президентом ЄК з питань Енергетичного 
Союзу Марошем Шефчовічем 

15 грудня в рамках робочого візиту до Брюсселя Міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії з питань Енергетичного Союзу 
Марошем Шефчовічем. 

Сторони обговорили пріоритетні напрями співробітництва України та ЄС у сфері 
енергетики. 

Було підтверджено стратегічне значення взаємодії України та Європейського Союзу в 
контексті забезпечення енергетичної безпеки Європи. 

Українська сторона поінформувала про здійснення реформ газового ринку у відповідності 
до енергетичного законодавства ЄС та наголосила, що залишається надійним партнером 
Євросоюзу і транзитером природного газу до держав-членів ЄС. 

Міністр і Віце-президент ЄК також приділили важливу увагу питанням залучення 
інвестицій з Європейського Союзу в українську газотранспортну систему, що підвищить 
енергетичну безпеку України та ЄС. Міністр П.Клімкін наголосив на необхідності подальшої 
співпраці зі стороною ЄС у питаннях спільної модернізації та експлуатації української 
газотранспортної системи, а також з метою залучення європейських компаній до використання 
підземних газових сховищ України. 

В цьому контексті було позитивно відзначено підписання напередодні зустрічі Кредитної 
угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (Україна: модернізація 
магістрального газопроводу "Уренгой - Помари – Ужгород”). 

М.Шевчовіч відзначив важливу роль партнерства України з ЄС в енергетичній сфері та 
пообіцяв надалі сприяти організації реверсних поставок природного газу до України з території 
держав-членів ЄС.    

Павло Клімкін подякував Європейській Комісії за активну підтримку в досягненні 
домовленостей з РФ щодо поставок російського газу в нашу країну, які дозволять безперешкодно 
пройти зимовий період. 

Сторони підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з метою 
забезпечення належного рівня енергетичної безпеки та дотримання принципу солідарності. 

Сайт МЗС України 
 

ПАРЛАМЕНТ 

15.12.2014. Яценюк: гроші потрібні "на вчора". Єврокомісія: 
дамо лише після реформ 

Підсумкова спільна прес-конференція прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та представників 
керівництва ЄС продемонструвала розбіжність у поглядах на потреби України у наданні 
невідкладної фінансової допомоги. 

Про це повідомляє з Брюсселю кореспондент Європейської правди. 
"Фінансова допомога нам потрібна "на вчора". Ми зробили все можливе. Але ми не можемо 

впоратися з ситуацією лише фіскальними інструментами", - заявив Яценюк. 
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"Для всіх змін (для реформування) Україні потрібний приплив грошей. І ці гроші – в пакеті 
фінансової допомоги. Тому ми очікуємо, що в рамках нашої програми реформ ми отримаємо їх", - 
додав прем’єр. 

Комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Йоганес Ган, зі свого боку, заявив, 
що виділення фінансової допомоги Києву можливе лише за результатами оцінювання якості 
проведених реформ. 

"Ми готові і хочемо надати Україні безпрецедентний рівень фінансової підтримки, але мені 
видається зрозумілим, що умовою такої підтримки є проведення реформ, адже без них Україна не 
зможе  вийти на стійкий розвиток", -- вважає комісар. 

Також політики розійшлися у тому, який статус повинна мати конференція для виділення 
допомоги Україні. Яценюк згадав, що вона має бути не лише інвестиційною, але й донорською – 
тобто такою, що спрямована на надання допомоги, яку не потрібно повертати. 

Ган додав, що про назву "донорська конференція" потрібно забути, бо наразі йдеться саме 
про інвестиції. 

Українська правда 

15.12.2014. Яценюк: Перспектива членства в НАТО – вже на 
нашому радарі 

Українська влада не лише розглядає перспективу членства в НАТО, але й певна, що досягне 
цієї мети, зокрема, свого часу отримає підтримку на всенародному референдумі щодо участі в 
альянсі. 

Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на спільній прес-конференції з генсеком 
НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі, відповідаючи на запитання Європейської правди. 

"Я пам’ятаю, як 9 місяців тому (під час попереднього візиту  до штаб-квартири альянсу в 
березні поточного року – Європейська правда) я казав, що НАТО немає на нашому радарі. Тепер 
картинка на радарі змінилася. Ми бачимо на ньому російські танки, літаки та російських солдат" - 
пояснив він. 

Водночас, він підкреслив, що позитивне рішення НАТО щодо членства України буде 
можливим лише після проведення реформ та за підсумком всенародного референдуму. 

Яценюк додав, що не має сумнівів у позитивному результаті референдуму. "Я впевнений, 
що така згода (народу) є і ми будемо в альянсі... Я нагадаю рішення бухарестського саміту (від 2008 
року): воно стверджує, що Україна буде членом НАТО", - підсумував Яценюк. 

Водночас, прем'єр заявив, що не буде поспішати із формальною подачею заявки на 
членство в альянсі та детально пояснив мотиви такої позиції. 

Українська правда 

17.12.2014. Арсеній Яценюк прийняв Віце-президента 
Єврокомісії, Верховного представника ЄС із питань закордонних 
справ і політики безпеки 

У середу, 17 грудня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв Віце-президента 
Європейської Комісії, Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ 
і політики безпеки Федеріку Могеріні.  

Глава Уряду відзначив важливість досягнення швидких результатів за ключовими 
пріоритетами взаємодії України і ЄС: виконання Угоди про асоціацію, фінансово-економічна 
стабілізація в Україні,  запровадження безвізового режиму для українців, боротьба з корупцією. 

Арсеній Яценюк і Федеріка Могеріні приділили важливу увагу питанням безпекової і 
гуманітарної ситуації на територіях, які тимчасово перебувають під контролем керованих Росією 
терористів. Прем'єр-міністр України підтвердив наміри Уряду продовжувати зусилля з доставки 
гуманітарної допомоги у тісній взаємодії з міжнародними організаціями. 

Урядовий портал 
 

ПРЕЗИДЕНТ 

02.12.2014. Порошенко обіцяє українцям рішення про безвізовий 
режим вже навесні 

Україна розраховує отримати безвізовий режим із ЄС у травні 2015 року під час Ризького 
саміту. 

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив президент Петро Порошенко. 
"Ми обіцяли це нашим громадянам у 2015 році. І хоч розбийся, а обіцяне треба 

виконувати", - сказав Порошенко. 
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Саме таке завдання він поставив перед главою МЗС Павлом Клімкіним, якого у вівторок 
було перепризанчено міністром закордонних справ. 

"І вже на Ризькому саміті у травні-місяці має бути прийнято рішення про безвізовий режим 
для українських громадян із ЄС", - сказав він. 

Українська правда 

07.12.2014. Президент України провів зустріч зі Спеціальним 
представником ОБСЄ Хайді Тальявіні 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним представником 
Чинного голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на 
Сході України Хайді Тальявіні. 

Петро Порошенко відзначив важливу роль, яку відіграє Тристороння контактна група, і 
висловив сподівання, що, попри закінчення швейцарського головування в ОБСЄ, Хайді Тальявіні 
продовжить свою важливу роботу. При цьому Президент України наголосив, що проведення 
засідання Тристоронньої контактної групи має відбутись якомога швидше, щоб вже 9 грудня 
домогтися припинення вогню. 

Спеціальний представник повідомила про намір залишитись у складі Тристоронньої 
контактної групи і продовжити роботу. Хайді Тальявіні підкреслила, що Мінські домовленості, а 
саме Протокол від 5 вересня та Меморандум від 19 вересня 2014 року, є основою для мирного 
врегулювання ситуації на Донбасі і мають виконуватись усіма сторонами. 

Глава держави та Спеціальний представник ОБСЄ домовились про координацію 
подальших дій з реалізації плану мирного врегулювання на Донбасі. 

Сайт Президента України 

09.12.2014. Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром 
Сінгапуру 

Під час робочого візиту до Республіки Сінгапур Президент Петро Порошенко провів 
зустріч з Прем’єр-міністром цієї країни Лі Сієн Луном. 

Прем’єр-міністр Сінгапуру наголосив на підтримці територіальної цілісності України. 
Питання дотримання кордонів та міжнародного права є особливим і принциповим для невеликих 
держав, зазначив він. 

Петро Порошенко подякував Лі Сієн Луну за його особисту підтримку територіальної 
цілісності та непорушності кордонів України, про що керівництво Сінгапуру вперше заявило на 
початку російського вторгнення до Криму. «Сьогодні США, Канада, Японія, Австралія та інші 
країни демонструють солідарність з Україною. Дякую, що серед цих держав є Сінгапур», — 
зазначив Глава держави. Йшлося також про співпрацю у військово-технічній та науковій сферах. 

Співрозмовники обговорили необхідність відновлення переговорів щодо угоди про вільну 
торгівлю між Україною та Сінгапуром, а також міжнародної макрофінансової допомоги для 
України. 

Президент України підкреслив, що одним із пріоритетів української влади є боротьба з 
корупцією. Петро Порошенко високо оцінив роботу Бюро корупційних розслідувань Сінгапуру і 
запропонував поділитися досвідом у боротьбі з корупцією. Президент додав, що найближчим 
часом запрацює Антикорупційне бюро в Україні, і важливо залучити успішний досвід Сінгапуру. 
«Ми повинні бути прозорі. Співпраця з Сінгапуром надасть потужний сигнал для довіри з боку 
інвесторів», — зазначив Глава держави. 

Співрозмовники також обговорили подальшу активізацію співпраці між країнами на 
міжнародній арені, насамперед в рамках ООН та його інституцій. 

Сайт Президента України 

10.12.2014. Президент України вперше в історії прибув з 
візитом до Австралії 

Вперше в історії України Глава держави прибув з державним візитом у Австралію. 
Петро Порошенко протягом двох днів відвідає Мельбурн, Канберру та Сідней, де 

відбудеться низка зустрічей. Зокрема, Президент проведе переговори з Генерал-губернатором 
Австралії Пітером Джоном Косгроувом та Прем’єр-міністром Тоні Ебботтом, зустрінеться з 
українською громадою і візьме участь в молебні, проведе зустріч з членами австралійської робочої 
групи з розслідування обставин катастрофи літака «Малазійських авіаліній». 

Не зважаючи на пізню годину, одразу після прибуття у Мельбурні Президента зустріли 
представники української громади Австралії. Вітаючи їх, Глава держави високо оцінив активну 
діяльність українців Австралії з підтримки України. «Немає жодного куточка у світі, де б українці 
не боролися за свою Україну, щоб наша держава була успішною», — зазначив Президент. Петро 
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Порошенко наголосив, що Україна вдячна Австралії, особисто австралійському Прем’єр-міністру 
Тоні Ебботту, за підтримку. 

У програмі візиту також – зустрічі з керівником Лейбористської партії, лідером опозиції в 
австралійському парламенті Біллом Шортеном, із Губернатором та Прем’єр-міністром штату 
Новий Південний Вельс. Очікується, що під час зустрічі з представниками ділових кіл Австралії 
Глава держави обговорить перспективи інвестування в українську економіку. 

У найпрестижнішому політологічному центрі Австралії Інституті міжнародної політики 
Lowy Президент Порошенко виступить з лекцією на тему: «Чому Україна ближче, ніж ви 
вважаєте». 

Сайт Президента України 

11.12.2014. Порошенко та Ебботт домовилися про вугілля та 
уран 

Президент Петро Порошенко заручився підтримкою Австралії для України під час свого 
першого візиту "Зеленого континенту". 

У четвер Петро Порошенко зустрівся з австралійським прем'єром Тоні Ебботтом. 
Політики, зокрема, обговорили можливість постачати з Австралії до України уран та 

вугілля, а також ситуацію на Донбасі та розслідування катастрофи МН17. 
Також у Мельбурні вони узяли участь у молебні в кафедральному соборі Святих Петра і 

Павла, де зустрілись із представниками української громади. 
Звернення до Путіна 
Президент Петро Порошенко під час прес-конференції у Мельбурні закликав Росію 

вивести війська зі сходу України та закрити кордони задля встановлення миру й стабільності в 
регіоні. 

"Будь ласка, припиніть вогонь. Будь ласка, звільніть заручників. Будь ласка, виведіть ваші 
війська із моєї території", - звернувся пан Порошенко до президента Росії. 

"Будь ласка, закрийте кордон. І я обіцяю, що якщо ви закриєте кордон, то протягом одного, 
двох, трьох тижнів в Україні запанують мир і стабільність. Усе дуже просто", - сказав президент 
України. 

За словами пана Порошенка, "Україна веде війну не лише за свою незалежність, не тільки 
за територіальну цілісність", а й за "свободу, демократію і мир". 

Президент зазначив, що увесь цивілізований світ, Євросоюз, Австралія, Канада, США, 
Японія - увесь світ виступає спільно з Україною". 

Водночас Тонні Еббот сказав, що Росія повинна поважати домовленості про припинення 
вогню на сході України, підписані у вересні в Мінську. 

"Ми стоїмо на боці свободи, демократії та самовизначення...", - відповів пан Ебботт на 
питання щодо того, на чиєму боці Австралія. 

Росія послідовно заперечує присутність та участь своїх військ у конфлікті на сході України. 
Вугілля, уран та посольство 
Австралійський прем'єр Тоні Ебботт та український президент Петро Порошенко також 

провели переговори щодо співпраці в енергетичній сфері. 
Влада Австралії запропонувала постачали до України вугілля та уран для атомних 

електростанцій, аби знизити залежність України від постачань енергоресурсів з Росії. 
"Австралія є енергетична наддержава, енергетична безпека дуже важлива для України, 

особливо враховуючи нинішню уразливість щодо поставок'' - сказав пан Ебботт. 
Крім того, на переговорах обговорили і активізацію співпраці країн в сільському 

господарстві, а також можливість участі Австралії у донорській конференції по Україні. 
У листопаді Росія припинила постачати вугілля до України, а видобуток та доставка 

вітчизняного вугілля на ТЕС стали вкрай складними через бойові дії на Донбасі. 
Австралія ж посідає друге місце після Індонезії серед найбільших експортерів 

енергетичного вугілля. Також країна, яка не має власних АЕС, є одним із найбільших 
постачальників урану у світі. 

Також політики говорили про розслідування авіакатастрофи пасажирського літака рейсу 
МН17 на Донбасі, серед загиблих пасажирів якого було 38 громадян Австралії. 

Пан Еббот під час прес-конференції назвав це "широкомасштабним масовим убивством" та 
заявив, що винні повинні бути покарані. 

Україна заявляє, що літак збили проросійські сепаратисти з використанням комплексу 
"Бук", який вони отримали з Росії. 

Росія спростовує свою підтримку проросійських бойовиків та причетність до конфлікту на 
Донбасі. 

Петро Порошенко запевнив пана Ебботта, що Україна "робить все можливе, щоб 
розслідування трагедії було незалежним, відкритим і ефективним". 
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Як повідомляє прес-служба українського президента, Петро Порошенко також подякував 
Австралії за фінансову допомогу, яку вона надасть Україні в рамках МВФ, а також за допомогу 
українській армії. 

За словами Тоні Ебботта, Австралія надасть українським Збройним силам понад 2 млн 
доларів. 

Також пан Порошенко запросив Тоні Ебботта відвідати Україну на початку наступного 
року. 

Прем’єр Ебботт повідомив, що в лютому планується відкриття посольства Австралії в Києві. 
BBC Україна 

13.12.2014. Президент обговорив з представниками керівництва 
МВФ питання подальшої взаємодії 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Першим заступником Директора-
розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном та директором Європейського 
департаменту МВФ Поулом Томсеном. 

Глава держави запевнив високих представників МВФ у відданості команди реформаторів 
ідеям реформ, незважаючи на важку ситуацію, в якій опинилася країна. «У нас зараз дуже 
професійна, орієнтована на результат команда», – заявив Глава держави, особливо відзначивши, 
що у команді немає жодних розбіжностей щодо напрямку реформування країни. 

Представники керівництва МВФ високо оцінили новий сформований Уряд України, 
зокрема залучення до роботи міжнародно визнаних спеціалістів с досвідом успішного проведення 
реформ, а також керівництво Національного банку. Девід Ліптон особливо відзначив призначення 
міністром фінансів Наталії Яресько, а також виловився на підтримку голови Національного банку 
Валерії Гонтаревої. 

Співрозмовники обговорили питання співробітництва України з Міжнародним валютним 
фондом та виконання поточної програми кредитування. 

Президент подякував керівництву МВФ за розуміння ситуації, в якій опинилася Україна, та 
за підтримку, а також запевнив у своїй готовності всіляко сприяти подальшому співробітництву із 
Фондом. 

Сайт Президента України 

13.12.2014. Порошенко розкритикував Раду безпеки ООН 

ООН виявилася безпорадною в ситуації, коли країна-агресор володіє правом вето в Радбезі. 
Післявоєнна система глобальної безпеки загалом і Рада Безпеки ООН як один з її елементів 

виявилися неефективними, вважає президент України Петро Порошенко. 
"Ми повинні розуміти, ми повинні бути абсолютно відвертими і прямолінійні: конфлікт на 

сході України продемонстрував неефективність післявоєнної глобальної системи безпеки, в тому 
числі Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. І це сталося тому, що один з постійних членів, 
що володіють правом вето, є агресором", - в інтерв'ю телеканалу АВС. 

Порошенко впевнений, що тепер світ повинен будувати нову систему, яка зможе зупинити 
"це дуже небезпечний розвиток ситуації у всьому світі". 

Радбез ООН вже неодноразово на своїх засіданнях розглядала ситуацію в Україні, зокрема 
вторгнення російських військ у Донбас. Проте до якихось реальних наслідків це так і не привело. 
РФ користується правом вето на рішення Радбезу, і президент Польщі Броніслав Коморовський 
навіть заявляв, що Росію необхідно позбавити цього права на рішення по Україні. 

Тим не менш, згідно ст. 108 Статуту Ради безпеки ООН, за позбавлення права вето повинні 
проголосувати 2/3 членів Генеральної Асамблеї ООН, а також всі члени Радбезу. Таким чином, 
Росія повинна буде проголосувати за позбавлення права вето самої себе. 

Дзеркало тижня 

16.12.2014. Україна і ЄС мають працювати спільно – зустріч 
Петра Порошенка з Федерікою Могеріні 

Президент Петро Порошенко зустрівся з Верховним представником Європейського союзу у 
закордонних справах та політиці безпеки Федерікою Могеріні. 

Глава держави зазначив, що візит Верховного представника ЄС, який відбувся через день 
після інавгураційного засідання Ради асоціації «Україна-ЄС» в Брюсселі, говорить про велике 
значення, яке Євросоюз та особисто Федеріка Могеріні приділяють українському питанню. «Хотів 
би подякувати ЄС за потужну підтримку України та готовність надати макрофінансову допомогу. 
Дуже важливо також, що допомога буде надаватись на консультативному рівні щодо 
запровадження й імплементації реформ», – підкреслив Петро Порошенко. 
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Президент наголосив, що останні місяці свідчать про перехід відносин України та ЄС на 
якісно новий рівень, пов'язаний з імплементацією Угоди про асоціацію і започаткуванням роботи 
Ради асоціації. 

Федеріка Могеріні підтвердила, що Євросоюз приділяє пріоритетну увагу Україні. «Ми 
можемо розпочати роботу за допомогою тих інструментів, які у нас є завдяки Угоді про асоціацію, і 
імплементувати реформи. Так само як ми спільно ратифікували Угоду, ми маємо спільно 
працювати і далі. Ми маємо йти руч об руч – Україна і ЄС», – зазначила вона. 

Під час зустрічі сторони значну увагу приділили ситуації на Донбасі та необхідності 
виконання Мінських домовленостей. Федеріка Могеріні зазначила, що ЄС буде продовжувати 
підтримувати Україну і працювати над тим, щоб «конфлікт закінчився з повною повагою до 
суверенітету і територіальної цілісності України». Вона наголосила, що ЄС буде робити все 
можливе, щоб Мінські домовленості виконувалися. 

Крім того, сторони обговорили процес проведення реформ в Україні. Глава держави 
підкреслив, що влада рішуче налаштована на якісні зміни в державі, і гібридна війна цьому не 
завадить. За словами Президента, основою стане «Стратегія реформ-2020», оскільки «кінцева 
мета реформ – підготовка країни до отримання перспективи членства в ЄС». При цьому Петро 
Порошенко зазначив, що є перелік першочергових завдань, які потрібно запровадити до кінця 
цього року. «Ми сподіваємось, що наступного тижня Парламент підтримає низку реформ, бо від 
цього залежить доля держави», – сказав Глава держави. Під час зустрічі Петро Порошенко та 
Федеріка Могеріні обговорювали питання конституційної реформи, децентралізації, створення 
якісно нового інвестиційного клімату, запровадження верховенства права і судової реформи. 
Верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки наголосила, що Україна в 
питанні реформ може розраховувати на Євросоюз. Вона підкреслила, що Уряд має дуже амбітний 
план реформування країни. «Я хочу передати повідомлення українцям: залишайтесь єдиними і 
зосередженими на реформах, бо це шлях, яким ви можете вийти зі складної ситуації, – зазначила 
Федеріка Могеріні і додала, – Необхідно не лише подолати конфлікт, а й забезпечити процвітання 
і нормальне майбутнє для українців». 

Сторони також обговорили питання візової лібералізації. «Ми досягли домовленості, і я 
впевнений, що Україна продемонструє рішучі дії, щоб до саміту в Ризі завершити процедуру 
імплементації лібералізації візового режиму та отримати чітку дату запровадження безвізового 
режиму ЄС для українців», – повідомив Президент. 

Сайт Президента України 

16.12.2014. Глава держави обговорив із Заступником 
Генерального секретаря ООН ситуацію на Донбасі 

Президент України Петро Порошенко на зустрічі у Києві із Заступником Генерального 
секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фельтманом обговорив ситуацію на Донбасі. Глава 
держави акцентував увагу на надзвичайно складній гуманітарній ситуації, у якій опинилися люди 
на територіях, окупованих бойовиками. 

Президент відзначив, що Україна не полишає спроб направити гуманітарну допомогу, але 
більша частина її розкрадається бойовиками. Глава держави поінформував про своє доручення 
Уряду невідкладно збільшити кількість гуманітарних колон для доставки на Донбас продовольства 
та речей першої необхідності. Але, наголосив Глава держави, необхідно зробити все для того, щоб 
ця допомога дісталася тих, хто її дійсно потребує, та не була захоплена бойовиками. Президент 
відзначив, що встановлено прямі контакти зі школами, дитсадками, будинками для людей 
похилого віку для того, щоб передати допомогу їм безпосередньо, а місцеві мешканці готові 
сприяти адресній доставці гуманітарних вантажів. 

"Я дав доручення Міністерству закордонних справ та Міністерству соціальної політики 
щодо того, що ми готові залучати будь-яку міжнародну гуманітарну допомогу, включаючи 
використання механізмів Червоного Хреста та інших організацій, для прозорого і відкритого 
розподілу гуманітарної допомоги", – зазначив Глава держави. 

За словами Президента, перевірка одного з вантажів так званого "гуманітарного конвою" з 
Росії показала, що тільки в останній машині були продукти, а більша частина конвою перевозила 
паливо для танків та матеріали для створення блокпостів. Це абсолютно неприйнятно, відзначив 
Глава держави. 

Говорячи про ситуацію з грошима у населення, Президент повідомив, що кожного дня 
банківські установи на захоплених територіях потерпають від нападів бойовиків, і населення все 
менше може скористатися грошима, які ще залишилися. 

За словами Президента, загалом зараз спостерігається незначний прогрес у розвитку 
ситуації на Донбасі. Скоротилася кількість обстрілів. Однак Глава держави наголосив на 
відсутності прогресу у перекритті кордону та відкликанні російських військ, а також у звільненні 
заручників. Українська сторона направила список громадян, які були захоплені на окупованій 
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території, у тому числі 20 з яких утримуються на території Російської Федерації. Серед них тепер 
вже депутат Верховної Ради України льотчиця Надія Савченко. 

Президент також звернув увагу на необхідність виконання пункту Мінських домовленостей 
щодо відновлення мовлення українських телеканалів. 

Сайт Президента України 

17.12.2014. Порошенко внесе до ВР законопроект про відмову від 
позаблокового статусу 

Петро Порошенко пообіцяв внести у Верховну Раду законопроект про відмову України від 
позаблокового статусу. Тим часом президент Польщі Броніслав Коморовський запевнив 
Порошенка, що Польща готова продавати Україні зброю. 

Президент України Петро Порошенко має намір внести до Верховної Ради законопроект 
про відмову України від позаблокового статусу. Про це він заявив у середу, 17 грудня, у виступі на 
спільному засіданні Сейму та Сенату Республіки Польща, йдеться у повідомленні на офіційному 
сайті глави держави. "Одразу ж після повернення в Україну я внесу на розгляд парламенту 
законопроект про відмову від позаблокового статусу", - сказав він і зауважив при цьому, що 
проголошена в 2010 році позаблоковість України не змогла гарантувати безпеку та територіальну 
цілісність країни, а тому Київ бере курс на інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору. 

Тим часом президент Польщі Броніслав Коморовський під час зустрічі з Петром 
Порошенком, який перебуває у Варшаві з державним візитом, пообіцяв президенту України 
всебічну підтримку в зближенні з ЄС та НАТО, повідомляє інформагентство dpa. "Ми розуміємо 
прагнення України йти тим самим шляхом, яким ми пройшли 25 років тому", - цитує агенція слова 
Коморовського. Він наголосив також, що Польща відкрита до переговорів про продаж озброєнь 
Україні, якщо буде відповідний інтерес з боку Києва, а також готова допомогти у реформуванні 
армії. 

DW.DE 
 

 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

ВИШЕГРАДСЬКА ГРУПА 

16.12.2014. Візит Міністрів закордонних справ країн 
Вишеградської четвірки в Україну 

З одноденним візитом в Україні перебували глави МЗС держав Вишеградської групи – 
Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Словаччини Мирослав Лайчак, Міністр 
закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек 
та Парламентський державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ 
Угорщини Ласло Сабо.  

У ході візиту очільники зовнішньополітичних відомств В4 були прийняті Президентом 
України Петром Порошенком, провели зустріч із Заступником Голови Верховної Ради України 
Оксаною Сироїд та керівниками парламентських фракцій. Відбулися переговори Міністра 
закордонних справ України П.Клімкіна з його колегами з країн В4. 

Програма візиту також включала церемонію вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на 
місці їх загибелі. 

За результатами переговорів з Міністром П.Клімкіним було ухвалено спільну заяву 
Вишеградської четвірки та України. 

Зокрема, в заяві йдеться про те, що: 
- країни В4 та Україна в черговий раз підтверджують невизнання нелегальної анексії 

Криму з боку РФ, наголошують на необхідності безумовного виконання положень Мінського 
протоколу та Мінського меморандуму; 

- країни В4 вітають формування орієнтованої на впровадження реформ парламентської 
більшості в Україні та коаліційного уряду як результату демократичних виборів, проведених у 
жовтні 2014 р.; 

- Вишеградська група підтвердила готовність надати Уряду України допомогу у підготовці  
та реалізації всеохоплюючого пакету реформ; 

- одним з ключових пріоритетів співпраці В4 та України є взаємне забезпечення 
енергетичної безпеки. У цьому зв’язку країни В4 запевнили у своїй підтримці організації реверсних 
постачань газу до України в поточний зимовий період; 
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- у ході підготовки до Ризького саміту «Східного партнерства» країни В4 у взаємодії з 
Латвійським головуванням в ЄС активно сприятимуть запровадженню безвізового режиму 
Україна-ЄС; 

- В4 та Україна вирішили інтенсифікувати контакти на політичному та робочому рівнях у 
двосторонньому форматі та в рамках міжнародних багатосторонніх форумів. 

Візит керівників МЗС країн В-4, який здійснюється вже вдруге протягом цього року, 
засвідчив підтримку з боку Вишеградської групи територіальної цілісності та суверенітету України, 
а також налаштованість наших найближчих європейських сусідів підтримувати офіційний Київ у 
реалізації євроінтеграційного курсу. 

Сайт МЗС України 

16.12.2014. Президент України провів зустріч з делегацією 
Вишеградської групи 

Президент України зустрівся з делегацією країн Вишеградської групи, яку представляли 
Віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, міністри 
закордонних справ Польщі та Чехії Гжегож Схетина та Любомір Заоралек, а також заступник 
Міністра закордонних справ Угорщини Ласло Сабо. 

Президент наголосив на тому, що міжнародна підтримка, й особливо допомога 
найближчих сусідів України, якими є країни Вишеградської групи, є надзвичайно важливою на 
шляху європейської інтеграції України. «Застосування досвіду кожної з ваших країн в певних 
сферах, — боротьба з корупцією, реформи у соціальній сфері, економічні реформи, 
децентралізація, — є дуже цінною для полегшення впровадження позитивних змін в нашій 
країні», — сказав Петро Порошенко. 

Президент також зазначив, що наслідком активних дій у напрямі впровадження 
проєвропейських реформ в Україні може стати трансформація Вишеградського об’єднання з 
формату чотирьох країн до формату п’яти країн за участю України. «Ми віримо в те, що внаслідок 
активного реформування України Вишеградська четвірка зміниться з V4 на V5». 

Петро Порошенко висловився за те, щоб певний прогрес в європейській інтеграції вже був 
досягнутий до наступного саміту ЄC та країн «Східного партнерства», який відбудеться в Ризі у 
першій половині 2015 р., зокрема стосовно візової лібералізації та бачення перспективи України 
отримати членство в ЄС. На переконання Глави держави трансформація Вишеградської четвірки у 
п’ятірку може стати реальністю, адже Україна готова продемонструвати результати у втіленні 
реформ. "Якщо нам вдасться створити належну атмосферу до Саміту в Ризі, а саме: ми досягнемо 
певних успіхів в проведенні реформ, отримаємо безвізовий режим з ЄС та чітку перспективу 
членства в Європейському Союзі — це може дозволити об'єднання зусиль наших країн", — 
зауважив Петро Порошенко  

Глава держави також поінформував міністрів закордонних справ Вишеградської групи про 
гуманітарну ситуацію на Донбасі та стан виконання Мінських домовленостей і акцентував їх увагу 
на необхідності виконання усіх пунктів Мінського протоколу, зауваживши, що є певні позитивні 
зрушення у  мирному процесі. 

Дипломати країн Вишеградської групи висловили повну солідарність з Україною в захисті 
її територіальній цілісності і суверенітету та заявили про готовність долучитися до конкретних 
напрямів реформ в Україні. «Кожна країна Вишеградської четвірки візьме на себе певний напрям 
реформ в Україні і сконцентрується на їх реалізації», — наголосив Віце-прем’єр-міністр, міністр 
закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Так, Словаччина відповідатиме за 
енергетичний та безпековий сектор реформ в Україні, Польща – за децентралізацію, реформу 
місцевого самоврядування та управління публічними фінансами, Чехія – за громадянське 
суспільство, освіту та засоби масової інформації, Угорщина – за економічну політику, розвиток 
малого та середнього бізнесу і впровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Учасники зустрічі наголосили на тому, що попри певну спеціалізацію країни 
Вишеградської групи робитимуть усе можливе, щоб спільними зусиллями пришвидшити 
європейську інтеграцію України. 

Сайт Президента України 
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ЄБРР 

15.12.2014. Підписано Кредитну угоду між Україною та 
Європейським банком реконструкції та розвитку щодо модернізації 
української ГТС 

15 грудня 2014 року в Брюсселі Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та 
Керуючий директор ЄБРР Ріккардо Пуліті підписали Кредитну угоду між Україною та 
Європейським банком реконструкції та розвитку (Україна: модернізація магістрального 
газопроводу "Уренгой - Помари – Ужгород”). 

Церемонія підписання відбулася в присутності Віце-президента Європейської Комісії з 
питань Енергетичного Союзу Мароша Шефчовіча. 

Метою реалізації проекту є збільшення ефективності та комерційної привабливості діючих 
транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, 
підвищення надійності поставок природного газу європейським споживачам через територію 
України. 

Зазначена Угода є частиною проекту з модернізації магістрального газопроводу Уренгой-
Помари-Ужгород, перший транш на фінансування якого (150 млн. євро) було виділено 
Європейським Інвестиційним банком. 

Сайт МЗС України 

ОБСЄ 

04.12.2014. Рада міністрів ОБСЄ не прийняв декларацію щодо 
України 

Головним пунктом розбіжності стали різні точки зору на причини української кризи. 
Учасники засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), 

яка проходить в Базелі, не змогли прийняти підсумковий документ щодо України з-за відсутності 
консенсусу. 

Про це заявив чинний голова ОБСЄ, начальник федерального департаменту закордонних 
справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер. 

Підбиваючи підсумки дискусії, він сказав: "Нам не вдалося досягти консенсусу з усіх 
питань, пов'язаних з проектом декларації щодо кризи в Україні і навколо неї. Обговорення 
показує, що є розбіжності в оцінках причин кризової ситуації". 

"Ми дійсно не змогли прийти до консенсусу з декларації по Україні сьогодні, але підходимо 
до нього все ближче, сподіваюся, в кінці кінців, ми зможемо її досягти. Головним пунктом 
розбіжності стали різні точки зору на причини української кризи. Зараз консенсусного думки з 
цього питання немає", - додав він. 

Буркхальтер також заявив, що оголошене припинення вогню між так званими "ДНР" і 
"ЛНР", з одного боку, і Києвом - з іншого, є позитивним розвитком подій і знаходиться в руслі 
Мінських домовленостей і відповідає їх духу. 

"Але слід проявляти обережність. Тут є багато аспектів, які до кінця незрозумілі. Але це 
позитивний розвиток подій, ми обговорювали це питання з Росією, з Україною в ході різних 
двосторонніх зустрічей", - додав Буркхальтер. 

4 грудня, після наради президента України Петра Порошенка з керівниками силових 
відомств стало відомо, що 9 грудня в зоні антитерористичної операції має розпочатися День тиші. 

Відомо, що режим припинення вогню, згідно з Мінським домовленостями, у східній 
Україні не дотримується, відведення важких озброєнь на практиці немає. Також всупереч 
Мінським угоди 2 листопада в окупованому Донбасі були проведені псевдовыборы. 

У зв'язку з сумнівними успіхами діяльності ОБСЄ щодо реального врегулювання кризи в 
Донбасі глава МЗС України Павло Клімкін передрік ОБСЄ забуття із-за бездіяльності. 

Дзеркало тижня 

05.12.2014. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 
взяв участь в 21-му Міністерському засіданні ОБСЄ, яке проходило в 
Базелі 

4-5 грудня ц.р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь в 21-му 
Міністерському засіданні ОБСЄ, яке проходило в Базелі (Швейцарія). 

Головним питанням на порядку денному засідання була ситуація в Україні та навколо неї. 
Порушення Гельсінського Заключного акту відносно України та шляхи зміцнення спроможностей 
ОБСЄ в реагуванні на існуючі виклики безпеки на просторі Організації розглядалися в ході як 
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неформальних заходів в рамках Міністерського засідання, так і під час пленарних сесій за участю 
глав делегацій 57 держав-учасниць. 

У своєму виступі 4 грудня П.Клімкін наголосив на важливості для Організація забезпечити 
дієве реагування на порушення з боку РФ суверенітету та територіальної цілісності України. При 
цьому він висловив повну підтримку української сторони діяльності Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ в Україні та Трьохсторонньої котнактної групи. 

Крім того, Міністр провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з главами делегацій 
Австрії, Азербайджану, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Угорщини, США, а 
також  Діючим головою ОБСЄ, Міністром закордонних справ Швейцарії, Верховним 
представником ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки, Генеральним секретаремо ОБСЄ, 
Верховним комісаром ОБСЄ з питань національних меншин, Представником ОБСЄ з питань 
свободи ЗМІ. 

Сайт МЗС України 

ООН 

13.12.2014. ООН: Від рук терористів на Донбасі загинули 4634 
людини 

Щонайменше 4634 людини загинули від рук терористів у східних областях України, понад 
10 000 зазнали поранень внаслідок боїв. 

Про це йдеться у звіті управління ООН з координації гуманітарних питань. 
Згідно з документом, понад 540 тисяч людей змушені були переїхати з Донбасу у 

безпечніші регіони країни. Ще стільки ж покинули територію України . 
У свою чергу представник України Ярослав Голіцин на засідання Генасамблеї ООН заявив, 

що в районах, що постраждали від військових дій, проживає понад 5 мільйонів українців. 
За словами Голіцина, українська влада робить усе можливе для відновлення районів, що 

повернулися під контроль влади. 
"З самого початку кризи ми намагаємося зробити усе, що в наших силах, щоб полегшити 

ситуацію. Уряд відразу ж створив механізми надання допомоги населенню в зонах, охоплених 
конфліктом. Особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам і учасникам 
антитерористичної операції", - зазначив Голіцин. 

Українська правда 

17.12.2014. ООН відкрила офіс у Донецьку 

ООН відкрила офіс у Донецьку для роботи із цивільними особами, що перебувають у зоні 
конфлікту. 

Про це повідомив заступник генсекретаря ООН Джеффрі Фелтман на зустрічі з головою 
Верховної Ради Володимиром Гройсманом, передає УНІАН. 

Фелтман також повідомив про готовність ООН збільшувати обсяг гуманітарної допомоги 
Україні, відзначивши підтримку з боку генерального секретаря ООН міжнародної допомоги 
Україні. 

За його словами, проведення реформ стане фактором, який буде сприяти подальшому 
розвитку міжнародної допомоги. 

Українська правда 

17.12.2014. Представник ООН: на Донбасі зростає кількість 
іноземних бойовиків 

Представник управління верховного комісара ООН з прав людини Джанні Магаззені в 
інтерв'ю DW розповів про порушення прав людини та умови життя на Донбасі. 

Управління верховного комісара ООН з прав людини днями оприлюднило новий звіт щодо 
ситуації в Східній Україні. Оприлюднені дані є тривожними: за інформацією організації, життя на 
Донбасі небезпечне. Про розвиток ситуації у регіоні в інтерв’ю DW розповів представник 
управління верховного комісара ООН з прав людини Джанні Магаззені. 

DW: Як змінилась ситуація в Східній Україні від початку конфлікту і до нинішнього 
часу? 

Джанні Магаззені: Ситуація в Східній Україні є дуже складною для людей, які досі 
знаходяться там, особливо для тих, що перебувають на території, контрольованій озброєними 
групами. Ми знаємо, що зростає кількість іноземних бойовиків та зброї і, звісно, все це впродовж 
часу впливає на ситуацію з правами людини у цій частині України. У нашому останньому звіті ми 
говорили про те, що більше 4707 людей були вбиті, ще більше 10 тисяч поранені з квітня. У 
ситуації конфлікту, коли озброєні групи утримують територію та триває антитерористична 
операція, звісно ж, будуть проблеми, особливо якщо не дотримано режиму припинення вогню 
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відповідно до мінських домовленостей, а досі триває стрілянина. Якщо дев'ять місяців триває 
боротьба, звісно ж, також виникають проблеми з їжею, санітарією та іншими специфічними 
соціальними службами. А це говорить про те, що ситуація стає все складнішою для людей, що 
живуть там. На територіях на Сході, які контролюються озброєними групами, спостерігається 
повний занепад закону і порядку. І це означає, що там немає спеціального захисту будь-яких прав. 
Я думаю, що це можна проілюструвати багатьма прикладами. Людей забирають із їх домівок 
просто тому, що їх підозрюють у підтримці єдниної України, їх можуть просити рити власні 
могили, їх можуть піддавати тортурам, їх можуть бити, вони можуть зникати. 

Про які саме приклади Ви говорите? 
У нашому попередньому звіті ми навели низку прикладів. Зокрема, 4 жовтня в Луганську 

група "донських козаків" захопила собор УПЦ київського патріархату та наказала священикам 
впродовж години забиратися геть, тому що вони хотіли влаштувати там гуртожиток. Є також 
інформація з Донецька та Луганська про зґвалтування людей. Був випадок, коли під часу суду над 
тими, кого обвинувачували у зґвалтуванні, люди голосували, чи потрібно їх стратити або 
відправити на передову, щоб вони відплатили власною кров'ю за скоєне. Окрім того, командир 
однієї з бригад заявив, що потрібно затримувати жінок, які будуть помічені в кафе чи барі. І це той 
контекст, відповідно до якого ми кажемо, що немає верховенства права, не дотримуються права 
людини. Тому що навіть незважаючи на те, що озброєні групи встановлюють паралельні 
структури, ситуація полягає в тому, що ти повністю залежний, ти залишений на милість цих 
озброєних груп та їх представників. Звісно ж, це не відповідає міжнародним нормам та 
стандартам. Ми наголосили в нашому останньому звіті, що критичним є також те, що мінські 
домовленості не імплементуються, включаючи так звані "вибори" 2 листопада, які не відповідали 
українській конституції та мінському протоколу. 

У вашому останньому звіті йдеться про порушення прав людини обома сторонами 
конфлікту - як сепаратистами, так і добровольчими батальйонами, які воюють на боці Києва. 
Зокрема, у звіті йшлося про випадки незаконного затримання людей. За вашою інформацією,чи 
можна порівняти порушення з боку цих двох сторін? 

Звіт говорить сам за себе. Я думаю, що значно серйозніші порушення були скоєні на Сході 
на територіях, що контролюються озброєними групами, де немає верховенства права та реального 
захисту прав людини. На решті території України ситуація є іншою. Наскільки нам відомо, 
військовий прокурор розпочав розслідування за статтею 146 Кримінального кодексу України за 
незаконне позбавлення волі або викрадення людини (щодо членів добровольчих батальйонів - 
DW). І я думаю, те, що ці заяви про порушення та злочини розслідуються, є позитивним сигналом. 
Різниця полягає в тому, що уряд здійснює кроки у відповідності до конституції, міжнародних 
стандартів та верховенства права. Коли ж ми говоримо про контрольовані озброєними групами 
території, там немає певності чи справжнього захисту, адже ці паралельні структури, про які я вже 
казав раніше, не відповідають принципу верховенству права, повазі до української конституції чи 
міжнародним правозахисним нормам. 

Ви сказали, що військовий прокурор вже розпочав розслідування щодо можливих 
порушень зі сторони добровольчих батальйонів. А яким чином можна проводити розслідування 
та здійснювати покарання членів сепаратистських угрупувань? 

У будь-якому цивілізованому суспільстві існує презумпція невинуватості. Відповідальні за 
розслідування органи відкрили кримінальне провадження, що має призвести до визнання когось 
винним чи невинуватим. Процес триває, і для нас є важливим продовжувати моніторити інстанції, 
де почалось розслідування. Однак воно ще не завершилось, тому поки я не знаю, яким буде 
наступний крок. Важливість наших звітів є в тому, що громадськість може бути проінформована 
про ці речі. Якщо є випадки порушень зі сторони батальйонів, вони розслідуються українською 
системою правосуддя. Якщо є порушення на територіях, контрольованих озброєними групами, 
немає реального шляху сказати щось та немає реальних процедур, які б відповідали повазі до 
верховенства права та міжнародних правозахисних норм. 

Чи підтримуєте ви контакти з українськими державними структурами? 
Члени моніторингової місії комунікують із усіма органами, щоб поділитись інформацією, 

аби було вжито більше заходів, якщо були порушення. Але це не наша роль, щоб заміняти нашою 
службою верховенство права та систему правосуддя в Україні. Ми кажемо: ми знаємо це і ми 
вважаємо, що це треба додатково розслідувати, будь ласка, зробіть це. І якщо, проте, дій немає, ми 
будемо продовжувати обговорення з відповідальними органами - чи то з генеральним прокурором, 
чи з військовим прокурором. 

Раніше в ЗМІ була інформація про масові поховання людей на Донбасі. Чи мають ваші 
спостерігачі якусь інформацію стосовно цього? 

Були такі повідомлення, але ми не могли їх перевірити. Ми могли перевірити лише три 
випадки поховань біля Донецька з п’ятьма тілами, які, видається, були членами озброєних груп, 
вбитих під час сутичок. Було два поховання з двома тілами в кожному, які потрібно дослідити. Але 
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твердження про сотні масових поховань не виправдались. Ми питали про точне 
місцезнаходження, про збереження доказів, але ми не отримали даних, де це могло бути. 

Якими джерелами користується організація при складенні звітів? Як відбувається 
перевірка інформації? 

У нас дуже надійні джерела. Це або люди, яких це прямо стосувалось, або люди з прямою 
інформацією. У нас є 35 людей в Україні, які моніторять, що відбувається, та доповідають про це. 
Ми доповідаємо про те, що ми чуємо, та що ми розцінюємо як потенційне порушення 
міжнародних правозахисних норм… Ми долучаємо до наших звітів лише надійну інформацію, 
відповідно до нашої власної методології, а не те, що ми прочитали в газетах. Якщо ми не 
повідомляємо якихось деталей, можливо, ми занепокоєні тим, що вказування імен чи обставин 
може створити проблеми для тих, хто ділиться з нами інформацією у конфіденційному порядку. 

DW.DE 
 

СНД 

17.12.2014. Комітет Ради підтримав вихід України з СНД 

Комітет у закордонних справах рекомендує парламенту прийняти проект постанови про 
припинення членства та участі України в органах Співдружності Незалежних Держав. 

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради. 
На думку членів комітету, прийняття цього законопроекту забезпечить захист 

національних інтересів України та сприяє підвищенню авторитету України в світі як держави, що 
приймає участь лише в ефективній та корисній для неї міжнародній співпраці. 

Депутати також вважають, що СНД не виконує своїх завдань і дискредитувала себе 
внаслідок відсутності будь-якої реакції на грубі порушення Угоди з боку одного із її засновників – 
Російської Федерації. 

Як відомо, Україна не ратифікувала устав СНД і не є повноцінним членом цієї організації. 
Українська правда 

 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  
 

РОСІЯ 

02.12.2014. Росія проти, щоб спостерігачі ОБСЄ були уздовж 
усього кордону 

Росія погодилася на продовження роботи спостерігачів ОБСЄ у пунктах пропуску "Донецьк" 
і "Гуково" до 23 грудня, але проти присутності місії на всій донецько-луганській ділянці кордону. 

Про це заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич в інтерв'ю 
інформагентству "Россия сегодня" у зв'язку з участю міністра закордонних справ РФ Сергія 
Лаврова в засіданні Ради міністрів іноземних справ ОБСЄ, опублікованому МЗС РФ. 

"Росія погодилася з продовженням терміну роботи спостерігачів ОБСЄ на російсько-
українському кордоні в пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково" на один місяць - до 23 грудня - зі 
збільшенням чисельності спостерігачів до 22 осіб", - сказав він. 

"Ми не бачимо необхідності в поширенні мандата спостерігачів на всю донецько-луганську 
ділянку кордону, оскільки це не відповідає Берлінській декларації від 2 липня ц.р., на виконання 
якої ухвалювався рішення ОБСЄ про спостереження на кордоні", - заявив Лукашевич. 

За його словами, на даний час у складі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ – 21 
представник Росії. 

"Застосування безпілотних літальних апаратів для потреб СММ вважаємо за можливе лише 
після узгодження директивними органами ОБСЄ всіх модальностей їх застосування, які повинні 
відповідати мандату місії", - наголосив представник МЗС РФ. 

При цьому Лукашевич зазначив: "У принциповому плані виступаємо за нарощування 
можливостей місії, плануємо продовжувати підтримувати її кадрами, технічними засобами й 
фінансовими ресурсами". 

За його словами, РФ підтримує зусилля Організації й швейцарського головування щодо 
сприяння врегулюванню "внутрішньої кризи в Україні". 

"Виходимо з розуміння, що життєздатне врегулювання можливе лише у прямому діалозі 
сторін конфлікту – Києва, ДНР і ЛНР – на основі урахування законних вимог громадян України на 
участь у керуванні власною країною й використання рідної мови. Завдання ОБСЄ – усіляко 
сприяти такому діалогу", - заявив Лукашевич. 

"Підтримуємо формат Контактної групи по Україні, що виступає в якості унікального 
майданчика прямого діалогу Києва, Донецька й Луганська за посередництвом ОБСЄ й Росії. 
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Необхідно домогтися неухильного виконання всіх зобов'язань по Мінському протоколу від 5 
вересня й меморандуму від 19 вересня цього року", - додав він. 

За словами Лукашевича, місія ОБСЄ в Україні "покликана вирішувати наступні ключові 
завдання: дотримання режиму припинення вогню, сприяння обміну полоненими, допомога в 
розслідуванні порушень гуманітарного права й прав людини, включаючи виявлені масові 
поховання, а також випадки застосування заборонених видів зброї". 

У завдання СММ входить і сприяння "національному діалогу на Україні", вважає він. 
Українська правда  

05.12.2014. Лавров відхрестився від Будапештського 
меморандуму, прикрившись "держпереворотом" 

Глава МЗС РФ заявив, що Росія хоч і зобов'язалась поважати територіальну цілісність 
України, але це нібито не поширюється на держперевороти. 

Росія, згідно з Будапештським меморандумом, зобов'язалася поважати суверенітет і 
територіальну цілісність, пригадав глава МЗС Росії Сергій Лавров за підсумками участі в раді 
міністрів закордонних справ ОБСЄ в день 20-річного ювілею договору. 

У той же час, згідно з аргументами Лаврова, РФ не зобов'язана дотримуватися цього при 
умовах "державних переворотів". 

"Там немає зобов'язань визнавати результати збройних державних переворотів", - заявив 
Лавров, не сказавши, що пунктів, що обумовлюють можливість порушувати межі України при 
будь-яких умовах в меморандумі також немає. 

Також Лавров "заспокоїв" інших, зазначивши, що Росія зобов'язувалася, крім іншого, не 
застосовувати ядерну зброю проти України. На інших участиников договору поширювалися 
аналогічні правила.  

Через 20 років після підписання Будапештського меморандуму. Про що він і що було 
порушено? 

5 грудня 1994 року між Леонідом Кучмою (президентом України), Борисом Єльциним 
(президентом Росії), Джоном Мейджором (прем'єром Великобританії) і Біллом Клінтоном 
(президентом США) був підписаний Будапештський меморандум за підсумками саміту ОБСЄ. 

У тексті цього документа США, Великобританія і Росія привітали приєднання України до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і відмову від третього в світі ядерного потенціалу в 
обмін на наступні пункти: поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, 
утримуватися від загрози застосування сили, утримуватися від економічного тиску, негайні дії від 
Радбезу ООН при агресії проти України, не застосовувати ядерну зброю проти України і проводити 
негайні консультації у випадку порушення зобов'язання. 

Як стверджував для виправдання анексії Криму президент Росії Володимир Путін, після 
революції на території України "виникла нова держава", з яким РФ нібито ніяких документів не 
підписувала.  

В кінці травня посол США в Україні Джеффрі Пайєт також відхрестився від порушення 
Штатами меморандуму, пославшись на те, що Будапештський меморандум - не договір про 
гарантії безпеки. Таким чином, він звернув увагу на той факт, що в договорі дійсно ніде не 
прописано, що в разі порушення цього меморандуму однією державою решта застосують військову 
силу з метою його захисту. 

2 вересня Росія відмовилася від консультацій в рамках Будапештського меморандуму. 
Дзеркало тижня 

07.12.2014. Путін: Росія підтримує територіальну цілісність 
України 

Володимир Путін заявив, що Росія підтримує територіальну цілісність України і розраховує 
на якнайшвидше припинення вогню на сході України. 

Про це він заявив під час переговорів з президентом Франції Франсуа Олландом в 
аеропорту "Внуково". 

Пан Олланд зробив зупинку в Москві, повертаючись до Парижа після візиту до Казахстану. 
Ці переговори не планувалися, візит був погоджений буквально в останню добу. 

Відкриваючи зустріч, французький президент відразу ж запропонував обговорити ситуацію 
в Україні. 

"Я тільки що пролітав над Москвою і вирішив зупинитися, щоб обговорити з вами 
найважливіші проблеми щодо української кризи, щодо всіх тих страждань, які виникають в 
результаті цієї кризи і для українського народу, і для ЄС, і для Росії", - цитують пана Олланда 
інформагентства . 

За його словами, взаємини Росії з країнами Заходу повинні будуватися на принципах 
відкритості. 
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"Ми повинні уникнути того, щоб з'явилися нові стіни, які нас розділять, - сказав 
французький президент. - У якийсь момент потрібно знайти в собі сили подолати перешкоди і 
знайти рішення". 

Відразу після зустрічі, яка тривала близько години, Володимир Путін відповів на питання 
журналістів. 

Про територіальну цілісність 
Володимир Путін закликав київську владу припинити, як він висловився, елементи 

блокади сходу України - інакше, за його словами, складно уявити відновлення територіальної 
цілісності України. 

"Виходжу з того, що буде відновлюватися господарське життя і будь-які елементи якої б то 
не було блокади цього регіону будуть виключені з практичного життя, оскільки інакше важко собі 
уявити відновлення територіальної цілісності країни, а ми, як відомо, Росія, територіальну 
цілісність країни підтримуємо" , - сказав він журналістам. 

Володимир Путін також заявив, що Москва виступає за повне виконання мінських 
домовленостей, але їх порушення спостерігаються як з боку Києва, і з боку сепаратистів Донбасу. 

За словами президента, ситуація в Україні дозволяє сподіватися на поліпшення 
найближчим часом. 

BBC Україна 

17.12.2014. Україна оштрафувала російські авіакомпанії на 300 
мільйонів за польоти в Крим 

Україна оштрафувала 27 російських авіакомпаній на суму близько 300 млн гривень за 
порушення повітряного простору анексованого Росією Криму. 

Про це на брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс, 
повідомляють "Українські новини". 

"За ознаками порушень ст. 29 Повітряного кодексу України до 27 російським 
авіакомпаніям застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів. Всього винесено 2193 постанови на 
загальну суму близько 300 млн гривень", – сказав він. 

Він також додав, що 5 грудня МЗС спільно з представниками Генпрокуратури та СБУ 
провели міжвідомчу нараду для розробки алгоритму подальших кроків, спрямованих на протидію 
порушенням Росією режиму закритих портів та аеродромів. 

Він уточнив, що під фінансові санкції Україна потрапляють, зокрема, "Аерофлот" і 
"Трансаеро". 

Також Перебийніс заявив, що МЗС вимагає від Молдови, Італії, Кіпру, Португалії та 
Мальти пояснити присутність суден під їх прапорами в морських портах анексованого Росією 
Криму. 

"МЗС звернувся з нотами до країн суден-порушників з проханням надати офіційні 
пояснення щодо порушень порядку в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію України", – 
сказав він. 

Перебийніс повідомив, що, за даними Держінспекції з безпеки на морському та річковому 
транспорті, у закритих Україною морських портах Криму зафіксовано присутність 99 суден: 48 – 
під прапором Росії, 4 – Молдови, 2 – Італії, 2 – Кіпру, 1 – Португалії, 1 – Мальти і решта суден – під 
прапорами острівних держав. 

"На підставі інформації Мінінфраструктури, МЗС офіційно інформує Міжнародну морську 
організацію про недотримання іноземними державами конвенції ООН з морського права 1982 
року та інших міжнародних документів", – додав він. 

За словами Перебийніса, станом на першу декаду грудня Генпрокуратура вже відкрила і 
розслідує 69 кримінальних справ щодо згаданих правопорушень. 

Українська правда 

США ТА КАНАДА 

17.12.2014. Обама підпише закон про нові санкції проти Росії 

Білий дім повідомив, що президент США Барак Обама до кінця поточного тижня підпише 
прийнятий конгресом закон про нові санкції щодо Росії і про надання допомоги Україні. 

За словами прес-секретаря Білого дому Джона Ернеста, Обама, як і раніше, відчуває певне 
занепокоєння з приводу закону, але вважає, що той дає йому необхідну свободу для маневру. 

"Закон про підтримку свободи України" накладає санкції в основному на оборонну 
промисловість Росії. Він був ухвалений минулої суботи абсолютною більшістю в конгресі. 

Якщо американський лідер підпише законопроект, що демонструє рідкісну солідарність 
між республіканцями і демократами, США запровадять санкції стосовно "Рособоронекспорту" та 
інших російських оборонних підприємств. 
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Законопроект також дозволяє президенту Обамі надавати військову допомогу Україні, але 
не зобов'язує його це робити. 

Крім того, буде розширено індивідуальний список санкцій. 
Партнери НАТО 
Законопроект наділяє Україну, а також Грузію та Молдову особливим статусом партнера 

США поза блоком НАТО. 
Документ також дозволить надавати Україні військову допомогу, включно з 

протитанковою зброєю, протиартилерійськими радарами і розвідувальними безпілотниками. 
Витрати складуть 350 млн доларів і будуть покриті за два роки. 

Білий дім не поспішав зі схваленням законопроекту, який агентство АР називає таким, що 
"користується великою популярністю" серед законодавців. 

Республіканці і демократи в конгресі США закликали президента Обаму негайно підписати 
цей закон. 

У Москві закон "Про підтримку свободи в Україні" назвали відверто конфронтаційним. 
США, Європейський Союз і кілька інших країн вже запровадили проти Росії санкції у 

зв'язку з анексією Криму і підтримкою збройних сепаратистів на сході України. 
Водночас держсекретар США Джон Керрі заявив після переговорів у Римі з міністром 

закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що санкції можуть бути скасовані протягом декількох 
днів або тижнів, - "залежно від того, який вибір зробить президент Путін". 

BBC Україна 

17.12.2014. Україна закупить у США новітні антимінометні 
радари 

Державна компанія "Укрінмаш", яка входить до складу "Укроборонпрому", підписала 
контракт з американською Defense Technology Inc на поставку новітніх антимінометних радарів 
AN/TPQ-49. 

Про це йдеться у повідомленні "Укроборонпрому". 
Згідно з повідомленням, радари на замовлення Міністерства оборони поступлять вже на 

початку нового року. 
Радари складуть ефективну протидію ворожій артилерії. Вони здатні негайно визначати 

місце, з якого ведеться вогонь ракетних та артилерійських систем на відстані від 50 метрів до 10 
кілометрів. Точність визначення координат ворога – до 75 метрів на відстані 5 кілометрів. 

Раніше "Укрінмаш" підписав контракти з французькою Thales Group та американськими 
виробниками ATN Corp. та Barrett Firearms на поставку сучасного озброєння і військового 
обладнання для потреб Збройних сил, Служби безпеки та Нацгвардії України. 

Українська правда 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

ГРУЗІЯ 

04.12.2014. Призначення в Україні засмутили уряд Грузії 

Повідомлення про призначення представників колишньої грузинської влади в український 
уряд викликали ажіотаж і неоднозначну реакцію в політичних колах Грузії. 

Незважаючи на поширені раніше повідомлення про те, що в уряді України можуть 
отримати посади колишній міністр юстиції Грузії Зураб Адеішвілі і екс-президент Михайло 
Саакашвілі, єдиним представником колишньої влади Грузії, який отримав портфель міністра в 
новому українському уряді, став Олександр Квіташвілі. 

Крім призначеного міністром охорони здоров'я України пана Квіташвілі, отримати посаду 
в українському уряді може колишній заступник міністра МВС Грузії Катерина Згуладзе. 

Очікується, що в Україні вона буде заступником голови міністерства внутрішніх справ. Ту ж 
саму посаду вона обіймала в уряді Грузії з 2006 по 2012 рік. 

Представники чинної грузинської влади не приховують, що їх не радують такі кадрові 
рішення і поява у новому українському уряді представників колишньої влади Грузії. 

Тим часом, в опозиційному Єдиному національному русі, партії екс-президента Михайла 
Саакашвілі, призначення в Україні вважають підтвердженням успіху проведених у Грузії реформ і 
"абсурдності" звинувачень на адресу колишньої влади. 

"Неприємний процес" 
Представники нинішнього уряду неодноразово висловлювали невдоволення з приводу 

активності в Україні представників Єдиного національного руху і особливо екс-президента 
Михайла Саакашвілі. 
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"Звичайно, неприємний процес, коли відправлена на пенсію нашим народом колишня 
політична сила (Єдиний національний рух) так активно втручається у внутрішньополітичні справи 
в Україні. Це нас не радує, тому що ми вболіваємо за Україну, за її майбутнє і не хочемо, щоб 
представники колишньої влади повторили б ті ж помилки в Україні, які вони свого часу зробили у 
Грузії", - заявив в ефірі грузинської телекомпанії "Імеді" депутат від правлячої коаліції Іраклій 
Сесіашвілі. 

При цьому депутати правлячої коаліції зазначають, що вони "не пам'ятають" жодної 
успішної реформи, втіленої паном Квіташвілі, який займав пост міністра праці, охорони здоров'я 
та соціального захисту в уряді Саакашвілі з лютого 2008 року по вересень 2010 року. 

Більше претензій депутати "Грузинської мрії" і деякі експерти висловлюють щодо пані 
Згуладзе, яка була першим заступником міністра внутрішніх справ Грузії протягом шести років, з 
2006 по 2012 рік. 

Тоді як реформа поліції для представників колишньої влади є одним із яскравих прикладів 
успіху постреволюційної Грузії, саме це відомство і екс-міністра Вано Мерабішвілі правляча 
коаліція звинувачує у масових порушеннях прав людини, які буцімто відбувалися протягом дев'яти 
років перебування при владі Єдиного національного руху. 

Активна дипломатія 
На фоні нових призначень депутати правлячої коаліції "Грузинська мрія" говорять про 

необхідність вести активнішу дипломатичну роботу в Україні. А в деяких грузинських ЗМІ 
з'явилися повідомлення про можливу зміну посла Грузії в Україні через призначення 
представників колишньої влади в український уряд. 

Проте міністр закордонних справ Грузії Тамара Беручашвілі спростувала ці повідомлення, 
заявивши, що посол Грузії в Україні Михайло Уклеба продовжує активно працювати над 
підготовкою візиту прем'єр-міністра Грузії в Україну, який повинен відбутися на початку 
наступного року. 

При цьому, вона порадила не створювати ажіотаж і зазначила, що "стратегічне партнерство 
між двома країнами, особливо на фоні нових викликів в регіоні - це набагато більше, ніж 
призначення одного або двох міністрів". 

"Вітати тут, дійсно, нічого. Я особисто не пам'ятаю якихось особливих досягнень персон, які 
були призначені на цю посаду, але це є суверенним правом будь-якої країни формувати склад 
уряду так, як вона вважає за потрібне, - заявила пані Беручашвілі. - Наше завдання працювати над 
майбутнім, наше завдання - підсилити, збагатити й активізувати грузино-українські відносини". 

Раніше представники грузинського уряду попередили, що можливе призначення в 
український уряд представників колишньої влади, відносно яких в Грузії порушені кримінальні 
справи, може негативно вплинути на двосторонні відносини. 

Після зміни влади в Грузії відносно багатьох колишніх високопосадовців, в тому числі екс-
президента Грузії, були порушені кримінальні справи, але ні до пані Згуладзе, ні до пана 
Квіташвілі у прокуратури Грузії претензій не було. 

Досвід Грузії 
Представники Єдиного національного руху реакцію грузинської влади на призначення в 

уряді України називають неадекватною, як і в цілому заяви, які робить грузинський уряд у зв'язку з 
останніми подіями в Україні. 

За їхніми словами, ускладнити відносини між двома країнами можуть не призначення в 
українському уряді колишніх чиновників, а "надто обережні" щодо Росії заяви грузинської влади у 
зв'язку з останніми подіями в Україні. 

За словами опозиції і представників колишньої влади, сам факт призначення пана 
Квіташвілі в Україні вже є підтвердженням визнання професіоналізму 44-річного грузинського 
екс-міністра. 

"Коли майже 50-мільйонна країна приймає таке рішення і довіряє дуже значну сферу 
Сандро Квіташвілі - це вказує саме на те, що він є професіоналом високого рівня у своїй справі", - 
говорить колишній міністр освіти Дмитро Шашкін. 

Сам пан Квіташвілі сказав грузинським журналістам у Києві, що він здивований критикою 
з боку голови парламенту Грузії Давида Усупашвілі реформ, які були проведені у сфері охорони 
здоров'я в країні. 

"Якщо сьогодні в Грузії є нормальна лікарня, і в уряду є можливість здійснити універсальне 
страхування всього населення - це тільки тому, що працює мережа і свого часу була закладена 
масштабна основа організації цієї системи, як з фінансової точки зору, так і з точки зору 
обслуговування", - заявив пан Квіташвілі. 

Пан Усупашвілі в ефірі телекомпанії "Кавкасія" заявив, що під час перебування пана 
Квіташвілі на посаді міністра, у сфері охорони здоров'я Грузії особливого поліпшення не відбулося. 

Експорт реформ 
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Грузинські політологи вважають, що інтерес до представників колишньої влади в Україні 
значною мірою був визначений їх досвідом проведення реформ і знанням пострадянської 
реальності. 

"В українського уряду проблеми приблизно схожі на проблеми, що були в Грузії після 
правління Едуарда Шеварднадзе, до Революції троянд - боротьба з корупцією, посилення 
державних інститутів і так далі, - з якими більш-менш успішно впорався уряд Саакашвілі, 
особливо на початку правління з 2003 по 2007 роки", - говорить політолог Корнелій Какачія. 

За його словами, в той час як ані пана Квіташвілі, ані пані Згуладзе не вважають в Грузії 
ключовими "реформаторами", український уряд схоже утримався від призначення тих, кого 
вважають авторами грузинських реформ, оскільки проти більшості з них порушені кримінальні 
справи. 

При цьому, як виглядає, призначення в українському уряді стали для нинішньої 
грузинської влади неприємною несподіванкою, зазначає політолог. 

"Реакція грузинської влади є трохи дивною. Вони зараз раптом виявили, що наше 
посольство не досить активне, в той час як протягом останніх двох років вони не робили нічого, 
щоб виробити державну політику щодо тієї ж України, - заявив пан Какачія ВВС. - Я не думаю, що 
заяви або якісь ультиматуми у зв'язку з цими призначеннями принесуть користь Грузії, тому що 
коли необхідно буде діяти, то Україна буде потрібна Грузії більше, Грузія - Україні". 

BBC Україна 

НІДЕРЛАНДИ 

04.12.2014. Нідерланди допоможуть Україні з реформами 

Міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс під час бесіди з міністром 
закордонних справ України Павлом Климкиным напередодні Ради глав МЗС ОБСЄ в Базелі 
(Швейцарія) пообіцяв допомогу Україні у політичних та економічних реформах. Про це 
повідомляє прес-служба уряду Нідерландів. 

"Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів в політичних і економічних 
реформах", – сказав Кундерс. 

Він також зазначив, що Україна зробила велику роботу по ліквідації наслідків катастрофи 
малайзійського Boeing-777 в Донбасі. 

Крім того, щодо ситуації на території Донецької та Луганської областей Кундерс закликав 
до досягнення політичного рішення і виконання мінських угод. 

3 грудня перші чотири вантажівки з уламками Boeing-777 виїхали з Харкова в Нідерланди. 
Офіційний представник Ради з безпеки Нідерландів Сара Ферной заявила, що організації 

роботи на місці катастрофи "Боїнга-777" завершені. 
"У нас був список фрагментів літака, які ми хотіли зібрати, і ми їх зібрали", – зазначила 

Ферной. 
Дзеркало тижня 

ПОЛЬЩА 

17.12.2014. Україна та Польща підписали угоду щодо 
розширення системи газопроводів 

Оператори газотранспортних систем України та Польщі підписали угоду щодо розширення 
системи газопроводів. 

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу". 
Як зазначається, у середу у Варшаві оператори газотранспортної системи України (ПАТ 

"Укртрансгаз") та Польщі ("Gaz-System S.A.") підписали угоду щодо взаємодії. 
"Угоду ратифікували Голова Правління "Gaz-System S.A."Ян Чадам та Президент ПАТ 

"Укртрансгаз" Ігор Прокопів", - йдеться у повідомленні. 
Підписаний документ передбачає інтеграцію газотранспортних систем обох держав з 

метою збільшення обсягів імпорту газу в Україну з Європи через Республіку Польща, а також 
забезпечення зберігання європейського газу в підземних сховищах газу України та його подачі 
споживачам в країнах ЄС. 

"Сьогоднішня подія відкриває нові можливості для розвитку вітчизняної газотранспортної 
системи та її інтеграції до європейського газового ринку. Щиро вдячний нашим польським 
колегам за конструктивну співпрацю", - прокоментував подію Прокопів. 

Оператори ГТС двох держав визначили необхідні обсяги інвестицій з боку кожної сторони, 
відповідно, на території України та на території Польщі. 

На території України основним варіантом розширення визначено будівництво 
магістрального газопроводу-інтерконектора "Дроздовичі - Більче-Волиця" довжиною 110 км з 
продуктивністю 8,0 млрд кубометрів на рік у напрямку Польща-Україна та 7,0 млрд кубометрів на 
рік у напрямку Україна-Польща. 
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Орієнтовна вартість будівництва магістрального газопроводу-інтерконектору на території 
України складає 245 млн доларів. 

Українська правда 

17.12.2014. Україна та Польща підписали Меморандум про 
співпрацю з підтримки реформи місцевого самоврядування в Україні 

Меморандум про співпрацю з підтримки реформи місцевого самоврядування в Україні 
підписали сьогодні у Варшаві Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко та Міністр закордонних справ Республіки 
Польща Гжегож Схетина. Підписання документа відбулося в рамках державного візиту 
Президента України Петра Порошенка до Республіки Польща. 

Як повідомив Геннадій Зубко, завдячуючи домовленостям, досягнутим під час попередньої 
зустрічі у березні цього року, Україна отримала від Республіки Польща підтримку з питань 
підготовки і впровадження реформи місцевого самоврядування в Україні, розроблення 
законодавства з урахуванням польського досвіду щодо реформування місцевого самоврядування, 
подальшого розвитку співробітництва між регіонами обох країн та державами у цілому. 

«Україна рухається шляхом європейської інтеграції і прагне реалізовувати таку політику, 
яка б відповідала європейським стандартам, перш за все, Європейській хартії місцевого 
самоврядування. Ми цінуємо надану можливість отримати досвід муніципальної консолідації в 
Європі і, зокрема, Польщі та використати кращі європейські практики у цій сфері в Україні», - 
сказав Геннадій Зубко. 

Віце-прем’єр-міністр висловив переконання, що у співпраці з польськими колегами, 
Україна не тільки збагатить свій досвід у питаннях системної трансформації та побудови 
ефективних, правових та наділених довірою людей інституцій, у тому числі місцевого 
самоврядування, але й впровадить його в життя. 

Підписаний документ визначає, що співробітництво у сфері підтримки реформи місцевого 
самоврядування в Україні буде проводитися у формі консультативних заходів при підготовці 
проектів нормативно-правових актів  з питань реформування місцевого самоврядування в Україні 
та здійснення навчальних заходів у сфері впровадження реформи місцевого самоврядування, 
зокрема, проведення навчальних та ознайомчих поїздок, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
державного бюджету Республіки Польща, надання підтримки за посередництва неурядових 
організацій. 

Для реалізації такого співробітництва, як йдеться у тексті документа, при Мінрегіоні 
України буде створена консультативна група з питань реформування місцевого самоврядування в 
Україні, до складу якої будуть включені, залежно від потреб, польські та українські експерти в 
галузі  конституційного права і місцевого самоврядування. Очолюватиме Групу Українська 
Сторона. 

Меморандум набрав чинності з моменту його підписання. 
Урядовий портал 

СЛОВАЧЧИНА 

02.12.2014. Прем'єр Словаччини: Крим - питання вирішене, а 
Україні не варто йти в НАТО 

Питання анексії Росією Криму в Європі вже вважається вирішеним. 
Таку думку висловив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час форуму у Братиславі, пише 

словацьке видання SME. 
"Так це виглядає, навіть при спілкуванні з деякими лідерами, жоден з них не піднімає 

питання Криму",  - підкреслив він. 
"Але я не можу собі уявити, що б дійшло до ще більшого підриву територіальної цілісності 

України", - додав Фіцо. 
Водночас, як повідомляє видання, прем'єр Словаччини наголосив на тому, що Україні не 

варто вступати до НАТО. 
Також Фіцо, посилаючись на інформацію з "німецьких джерел", відзначив, що перед 

Україною стоїть значна загроза великого військового конфлікту. 
Ймовірність такого розвитку подій, на думку прем'єра, становить 70%. Разом з тим, як 

зауважив Фіцо, мова не йде про конфлікт з Росією.  
"Я кажу про прямий військовий конфлікт. Я кажу не про конфлікт Росія - Україна, але про 

великий конфлікт", - сказав прем'єр-міністр. 
За словами прем'єра, Словаччина від такого конфлікту також "сильно постраждає". 
Водночас Фіцо не підтримує думку щодо необхідності збільшити витрати на оборону. 
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"Давайте будемо трохи прагматичним і раціональним і подивимося, що сталося б, якщо ми 
збільшили витрати на оборону від одного до двох відсотків. У геополітичному плані це не 
означатиме нічого, просто кампанія озброєння", - сказав він. 

Прем'єр Словаччини також підтвердив, що здійснить офіційний візит до Москви, проте 
дати наразі не відомі. 

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що, підписавши асоціацію, Київ хоче перекласти на ЄС 
фінансові проблеми. 

Українська правда 
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ЯПОНІЯ 

09.12.2014. Японія ввела нові санкції через ситуацію в Україні 

Лідери самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" включені в новий список санкцій Токіо, 
прийнятий урядом Японії 

Лідери самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" включені в новий список санкцій Токіо, 
прийнятий урядом Японії. 

Список, до якого увійшли 26 осіб і 14 організацій, затверджений на проведеному засіданні 
кабінету міністрів Японії, повідомляє ТАСС. 

Майно зазначених у ньому осіб і організацій буде заморожено в разі виявлення на території 
країни. Фігурантам списку буде також відмовлено у в'їзних візах до Японії. 

"Наша країна прийняла рішення заморозити майно осіб, які, як було вирішено, мають 
безпосереднє відношення до приєднання Криму і Севастополя до Росії, а також до дестабілізації 
сходу України", - йдеться в повідомленні МЗС Японії. 

Цей крок, наголошується в документі, відповідає заходам, вже прийнятим іншими 
країнами. 

Зазначеним у списку особам, сказано у повідомленні, буде також заборонено здійснювати в 
Японії без особливого дозволу будь-які платежі, банківські і кредитні операції. 

Українська правда 
 
 


