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Від 16 листопада 1996 року світова спільнота
щорічно відзначає Міжнародний день толеран9
тності. Сутність толерантності суттєво відрізня9
ється у різних культурах. Англійською мовою то9
лерантність означає готовність і здатність сприй9
мати без протесту особу чи річ. Французькою то9
лерантність – це повага до свободи іншого, його
способу мислити, політичних і релігійних уподо9
бань. У Китаї бути толерантним є синонімом
уміння виявляти великодушність стосовно ін9
ших. Для мешканців арабських країн – це про9
щення, співчуття, прихильність. Персидською
мовою це слово означає витривалість і здатність
до примирення. У медицині термін «толеран9
тність» означає відсутність або послаблення реак9
ції на будь9який несприятливий фактор. Визна9
чення толерантності в Преамбулі Статуту ООН
звучить так: «…проявляти терпимість і жити ра9
зом, у мирі один з одним, як добрі сусіди».
За однією з версій термін «толерантність» бере
свій початок від імені французького політика та
дипломата Шарля Моріса де Талейрана, який
обіймав пост Міністра закордонних справ при
трьох режимах – від Директорії до Луї Філіппа.
Його ім’я ввійшло в історію як синонім безприн9
ципності та хитрощів. Можливо, тому ідея толе9
рантності зовсім не толерантно сприймається де9
якими громадськими організаціями та релігійни9
ми діячами, які ставляться до неї, як до спроби
нав’язати терпимість до багатьох пороків і пусто9
щів.
Кажуть, один наш сучасник на запитання, що
таке толерантність, відповів, що любов до серіалів
– це і є проявом терплячості. А інший начебто за9
уважив: «Любити – означає бути терпимим. А се9
ріали тут – ні до чого».
Читаймося!
Наш передплатний індекс 74402
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www.epodpiska.com;
• АТЗТ „Саміт” (Київ, 044), 5214050 (багатокан.), 5212375;
ТОВ „СамітКременчук” (Кременчук, 0536(6)), 56927, 777971, 779755;
філія ТОВ «СамітКременчук” (Полтава, 0532), 636840;
ДП „СамітДніпропетровськ” (Дніпропетровськ, 056), 3704423, 3704512;
АТЗТ „СамітХарків” (Харків, 0577), 142260, 142261;
ДП „СамітКрим”, (Сімферополь, 0652), 516355, 516356;
філія ДП „СамітКрим” (Ялта, 0654), 324135,
або придбати вроздріб у редакції журналу „Зовнішні справи” за адресою:
01025, м. Київ25, вул. Велика Житомирська, 2. Тел./факс: +38 (044) 2793918.
Відпускна ціна видання – 10 гривень.

ЗМІСТ

6

10

22

13

ПОЛІТИКА

5 Ухвалено План дій щодо
візової лібералізації для
України

6 Українсько9російські

18

відносини: прагматизм
стратегічного партнерства

10 Український прорив на

38 Позиція України та
Румунії щодо транскордонного
аспекту відновлення ГСХ
«Дунай–Чорне море» та його
впливу на дельту Дунаю
ЕКОНОМІКА

41 У безвізовому режимі

азіатському напрямку

13 Українсько9американські
відносини «перестали бути
вулицею з одностороннім
рухом»

СУСПІЛЬСТВО

44 Явища толерантності
та мігрантофобії в умовах
сучасної трудової міграції

18 Україна – Канада:
інвестиції в майбутнє

22 Вірно поставлене завдання

ДИПЛОМАТІЯ

48 Справи посольські

– гарантія його розв’язання

25 Бейрут – Київ: діалог
триває

41

32

АРХІВАРІУС

52 Розбудова дипломатичної

ДОСЛІДЖЕННЯ

32 Проблеми становлення
Союзу заради Середземномор’я
РЕГІОНАЛЬНА
ПОЛІТИКА

36 Міжнародна комісія
із захисту річки Дунай:
акценти головування України

служби доби Директорії
ІСТОРІЯ

57 Олександр Шульгин:
Інгульська сторінка
5 o’clock

60 Ярмаркова благодійність
прижилася на берегах Дніпра
КУЛЬТУРА

62 «Салам!» – іранські
раритети в Україні

48

60
44

4

62

Ухвалено План дій щодо візової
лібералізації для України
22 листопада у
Брюсселі відбувся
чотирнадцятий са9
міт Україна – Єв9
ропейський Союз.
У своєму вступно9
му слові Прези9
дент України Вік9
тор Янукович під9
креслив, що ни9
нішній саміт Укра9
їна – ЄС є особли9
вим для його учасників,
оскільки визначається для
них періодом глибинних
реформувань та трансфор9
мацій. Він подякував Пре9
зиденту Європейської Ко9
місії Жозе Мануелю Бар9
розу та Президенту Євро9
пейської Ради Герману Ван
Ромпею за відверту та щи9
ру розмову, яка відбулася
перед початком пленарно9
го засідання саміту. В ході
роботи саміту лідери під9
твердили, що відносини
Україна – ЄС засновані на
спільних цінностях і спіль9
ній історії, а також, що ЄС
визнав європейські праг9
нення України та привітав
її європейський вибір. Про9
лунала думка, що глибина
відносин Україна–ЄС виз9
начатиметься впроваджен9
ням реформ і подальшим
зміцненням спільних цін9
ностей. Сторони обгово9
рили питання поваги прав
людини, основних свобод,
демократичних цінностей
та верховенства права, яке
засноване на незалежному
та неупередженому судо9
чинстві. Вони наголосили,
зокрема, на важливості
вільних ЗМІ. За результа9
тами останніх місцевих ви9
борів, лідери підтвердили
потребу в подальшому
зміцненні демократичного
розвитку в Україні, зокре9
ма виборчих рамок. Взяв9
ши до уваги останні кон9

ціацію між Україною
та ЄС. «І сподіваюся,
ми цю роботу спільно
виконаємо також у
2011 році», – наголо9
сив Президент Украї9
ни Віктор Янукович.

ституційні процеси в Укра9
їні, сторона ЄС закликала
українську владу здійсни9
ти конституційну реформу
широким та всеохоплю9
ючим способом у тісній
співпраці з Венеціанською
комісією Ради Європи. Лі9
дери висловили задоволен9
ня прогресом, досягнутим
у відносинах Україна – ЄС,
наголосивши на важливос9
ті Угоди про асоціацію Ук9
раїна–ЄС. Вони підтверди9
ли спільне зобов’язання
щодо створення поглибле9
ної та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі між Украї9
ною та ЄС з метою забезпе9
чення поступової інтеграції
України до внутрішнього
ринку ЄС.
Схвально був сприйня9
тий План дій щодо візової
лібералізації для України.
Документ визначає всі тех9
нічні умови, які має вико9
нати Україна для забезпе9
чення прогресу в запровад9
женні безвізового режиму
як довгострокової перспек9
тиви для короткотерміно9
вих поїздок громадян Укра9
їни. Його реалізація розпоч9
неться відразу й підлягати9
ме систематичному моніто9
рингу обома сторонами.
У ході роботи саміту Ук9
раїна та Європейський Со9
юз досягли домовленості
щодо прискорення перего9
ворного процесу стосовно
укладення Угоди про асо9

***
19 листопада глави
держав та урядів кра9
їн9членів НАТО на
саміті в Лісабоні схвалили
нову Стратегічну концеп9
цію альянсу, в якій закріпи9
ли намір «продовжувати і
розвивати партнерство з
Україною в рамках Комісії
Україна–НАТО, ґрунтую9
чись на рішенні НАТО, яке
було прийняте на Буха9
рестському саміті 2008 ро9
ку та взяли до уваги євро9
атлантичну орієнтацію або
прагнення кожної країни».
У саміті взяв участь Мі9
ністр закордонних справ
України Костянтин Гри9
щенко. «Найголовніше, –
сказав міністр, – що там
(у Стратегічній концепції
НАТО. — Ред.) зафіксова9
но, що Україна є партнером
альянсу, і це в контексті на9
шого статусу цілком відпо9
відає нашим інтересам, ос9
кільки ми зацікавлені в
практичній взаємодії з аль9
янсом у проведенні таких
програм».

***
23 листопада міністри за9
кордонних справ 56 дер9
жав9учасників Організації
з безпеки і співробітництва
в Європі ухвалили рішен9
ня про головування Украї9
ни в цій організації у 2013
році. Президент України
Віктор Янукович вважає,
що це рішення є підтвер9
дженням високої оцінки
міжнародною спільнотою
досягнень України в будів9
ництві демократичного
суспільства, адже ОБСЄ —
визнаний авторитет у пи9
таннях демократизації, сво9
боди виборів і дотримання
прав людини. В. Янукович
також сказав, що головуван9
ня України надасть більш
широкі можливості для
зміцнення безпеки на прос9
торі від Ванкувера до Вла9
дивостока, оскільки ОБСЄ
є центром дискусії щодо
майбутньої архітектури
європейської безпеки. «Го9
ловування України в ОБСЄ
також розширює можливо9
сті забезпечення національ9
них інтересів України, вра9
ховуючи її позаблоковий
статус і добровільну відмо9
ву від ядерної зброї», —
підкреслив Президент Ук9
раїни.
Докладніше про ці події –
у наступному номері «З.С.»
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Українсько!російські
відносини: прагматизм
стратегічного партнерства

Володимир ЄЛЬЧЕНКО,
Надзвичайний
і Повноважний Посол
України в РФ
Україна вибудовує та роз9
виває дружні та взаємови9
гідні відносини з усіма дер9
жавами. Однак відносини
з Російською Федерацією
посідають особливе місце
серед зовнішньополітичних
пріоритетів нашої держави.
Зусилля, що спрямовують9
ся Україною на розвиток
конструктивного і взаємо9
вигідного співробітництва з
північно9східним сусідом,
ґрунтуються на розумінні
простих і безперечних ре9
чей: наші країни пов’язані
історією, близькістю куль9
тур, традицій, тісно переп9
летені міжлюдськими кон9
тактами і, звичайно, взає9
мозалежними економічни9
ми зв’язками.
Ці беззаперечні та про9
писні істини, відомі навіть
школяреві, і стали відправ9
ним пунктом для реалізації
ідеї стратегічного партнерс9
тва між Україною та Росі9
єю. Поглиблене взаємови9
гідне і конструктивне спів9
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робітництво з Російською
Федерацією якнайповніше
відповідає національним
інтересам нашої держави та
враховує особливості су9
часної політико9безпекової
ситуації в регіоні. Саме таке
співробітництво за своїм
змістом і значенням є одні9
єю з визначальних складо9
вих комплексного підходу в
проведенні зовнішньополі9
тичної діяльності України.
У певний момент сучас9
ної історії двох країн праг9
матизм і логіку зовнішньо9
політичних дій замінили
надмірна політизація і
суб’єктивні емоції. Неми9
нучим наслідком стали охо9
лодження відносин, згор9
тання політичних контак9
тів, стагнація економічної
співпраці, накопичення не9
вирішених питань: Україна
та Росія переживали кризу
відносин. Сукупність нега9
тивів підтвердила збитко9
вість такого курсу, відсут9
ність інших успішних, крім
стратегічного партнерства,
варіантів подальшого роз9
витку взаємодії між наши9
ми країнами, невідкладна
необхідність істотних змін
у двосторонньому діалозі.
Мені пощастило. Призна9
чення мене Надзвичайним і
Повноважним Послом Ук9
раїни в Російській Федера9
ції випало на час суттєвої
кореляції політичної пове9
дінки на українсько9росій9
ському напрямі. Зняття
напруги та повернення
дружньої атмосфери довіри
у політичний діалог відгук9
нулося на інших напрямах
двосторонніх відносин. Го9
ловним завданням для обох
країн стало повернення до
врівноваженого прагматич9

ного підходу в реалізації
завдань стратегічного пар9
тнерства, активізація та
поглиблення співробітниц9
тва з усього спектру між9
державних питань. Ми от9
римали можливість здій9
снювати практичні, справді
необхідні для обох держав,
їх народів і національних
економік, кроки назустріч
один одному.
Нині на порядку денному
переговорного процесу між
Києвом і Москвою стоїть
ціла низка важливих зав9
дань. Частина з них уже ви9
рішується, частина чекає
своєї черги. Переконаний у
перспективі їхнього вирі9
шення. Адже з обох сторін у
сьогоденні українсько9ро9
сійської взаємодії присут9
ній визначальний фактор,
який сприяє знаходженню
відповідей і компромісів.
Це політична воля і усві9
домлення необхідності роз9
витку дружніх і конструк9
тивних відносин, які базу9
ються на взаєморозумінні
та взаємоповазі.
Свідченням готовності та
обопільного прагнення пе9
рейти на якісно новий етап
співпраці стало повномас9
штабне відродження інсти9
туційного механізму укра9
їнсько9російського страте9
гічного партнерства. Мо9
гутня машина у вигляді за9
сідань Українсько9Росій9
ської міждержавної комісії
(УРМК) та її структурних
підрозділів після тривалого
затишшя запрацювала у
цьому році з новою силою.
Мало хто, крім експертів,
знає, наскільки складна й
іноді важка на підйом ця
структура. Адже йдеться
про взаємодію на найвищо9

му політичному рівні та на
рівні виконавчої влади, про
спільні засідання за участю
глав держав, глав урядів,
керівників міністерств і ві9
домств, експертних кіл.
Сюди належать комітет з
економічного співробітниц9
тва, три підкомітети (з гу9
манітарного, міжнародного
співробітництва і з питань
безпеки) і тридцять підко9
місій, ціла низка робочих
груп. Засідання кожної лан9
ки вимагає максимальної
підготовки та віддачі. З
жодною іншою країною Ук9
раїна не має такого потуж9
ного і розгалуженого інст9
румента співробітництва.
Проте й робота жодного
іншого
двостороннього
формату не дає таких диві9
дендів на політичному, еко9
номічному та гуманітарно9
му напрямах. Ефективність
функціонування УРМК до9
водиться досягнутими під
час її засідань домовленос9
тями, вирішеними питан9
нями, поставленими керів9
ництвом держави практич9
ними завданнями. Комісія
стимулює до послідовного,
виваженого і водночас нас9
тупального розвитку стра9
тегічного партнерства між
Україною і Росією, до по9
шуку компромісних рішень
і нових шляхів кооперації.
Тому ми, як і наші російські
партнери, особливо заці9
кавлені у регулярному та
успішному проведенні її за9
сідань.
Ось і нині, коли готується
до друку ця стаття, триває
активна підготовка до Чет9
вертого засідання Україн9
сько9Російської міждер9
жавної комісії, яке відбу9
деться 26 листопада 2010

року в Москві під голову9
ванням Президента Украї9
ни В.Януковича і Прези9
дента РФ Д.Медведєва. На
ньому мають бути обгово9
рені актуальні питання дво9
сторонніх відносин і міжна9
родної проблематики, дано
оцінку роботі структурних
органів УРМК за період з
часу проведення Третього
засідання Комісії (18 трав9
ня 2010 року, м. Київ), виз9
начені завдання на майбут9
нє.
Як уже зазначалося, ак9
тивізація взаємовідносин
спостерігається нині в усіх
сферах двосторонньої спів9
праці. Проте першим нап9
рямом, який істотно виграв
від потепління в україн9
сько9російських відноси9
нах, стали торговельно9еко9
номічні зв’язки. І це не див9
но. Адже економіка стано9
вить фундамент співробіт9
ництва між нашими країна9
ми: на Росію припадає май9
же 30% загального товароо9
бігу України. За вісім міся9
ців 2010 року обсяг взаєм9
ної торгівлі товарами і пос9
лугами, порівняно з відпо9
відним періодом минулого
року, збільшився на 84,3% і
становив понад 25 млрд. до9
ларів США. До кінця цього
року є всі підстави досягти
того максимального рівня
товарообігу, який мав місце
до кризи, у 2008 році. А це
майже 40 млрд. дол. США.
Та це лише перша планка.
Між такими державами, як
Росія та Україна, річний об9
сяг торгівлі досить реально
довести й до 100 млрд. дол.
США. Для цього потрібно,
передусім, відновити ті коо9
пераційні зв’язки, які існу9
вали за минулих часів, а та9
кож розпочати реалізацію
низки нових спільних про9
ектів. У цьому полягає одне
з першочергових завдань
розвитку сучасної еконо9
мічної співпраці між наши9
ми країнами.
Особливо перспективною
є взаємодія в стратегічних
високотехнологічних галу9
зях. Йдеться про космос,

авіацію та авіабудування,
нанотехнології, суднобуду9
вання, сільськогосподар9
ське і транспортне машино9
будування, телекомуніка9
ції, енергетичну галузь.
Проведення модернізації
національної економіки з
одночасною синергією в ін9
новаційній сфері мають усі
шанси на успіх. А це, у свою
чергу, через збільшення
кількості робочих місць, ін9
вестиційне стимулювання,
посилення конкурентос9
проможності вітчизняної
продукції на світовому рин9
ку знайде своє відображен9
ня в економічному зростан9
ні та покращенні добробуту
громадян обох країн. Така
взаємовигода від об’єднан9
ня зусиль у високотехноло9
гічних і наукомістких галу9
зях зрозуміла й українцям, і
росіянам.
Тому сучасний розвиток
українсько9російського
співробітництва в торго9
вельно9економічній сфері
слід розглядати виключно
через призму державниць9
кого прагматизму. Саме
цим керувалися глави уря9
дів 27 жовтня ц.р. під час
Сьомого засідання Коміте9
ту з економічного співро9
бітництва УРМК, цій меті
було присвячене проведен9
ня в Києві Українсько9Ро9
сійського Ділового фору9
му «Україна–Росія: інфра9
структурні проекти. Питан9
ня модернізації», для цього
обидві сторони нині працю9
ють над розробкою ком9
плексної Програми еконо9
мічного співробітництва
України і Російської Феде9
рації на 2011–2020 рр.

Співробітництво
в енергетичній сфері
Налаштованість на по9
шук спільного знаменника
у контексті покращення ат9
мосфери в українсько9ро9
сійських відносинах стала
особливо відчутною у робо9
чих відносинах між націо9
нальними енергетичними
компаніями наших держав,
які буквально впродовж

півроку з формату постій9
ного з’ясування «хто кому і
скільки винний за газ» пе9
рейшли у формат конструк9
тивного діалогу. Зняття по9
літичної напруги з перего9
ворного процесу щодо пос9
тачання і транзиту енерго9
носіїв вивело взаємодію
між НАК «Нафтогаз Украї9
ни» і ВАТ «Газпром» на рі9
вень співробітництва, в ос9
нові якого лежать взаємо9
повага і дотримання націо9
нальних інтересів.
На рівні Міністерства па9
лива та енергетики України
і «Росатома» триває робота
з підготовки кредитного до9
говору з РФ для виконання
підписаної 9 червня 2010
року угоди про співробіт9
ництво в будівництві енер9
гоблоків № 3 і № 4 Хмель9
ницької АЕС.
Потужним проектом має
стати будівництво в Україні
заводу з виробництва ядер9
ного палива та спільна роз9
робка уранових родовищ на
території Україні.
До головних питань, на
які в перспективі має дати
відповіді енергетична скла9
дова стратегічного пар9
тнерства між Україною і
Росією, на даному етапі на9
лежать:
– системна координація
цінової і тарифної політики
в енергетичній сфері;
– наповнення реальним
змістом діяльності міжна9
родного газотранспортного
консорціуму за участю Ук9
раїни, Росії та Європей9
ського Союзу, що припус9
кає, зокрема, спільне управ9

ління магістральними га9
зопроводами;
– модернізація існуючих і
будівництво нових енергот9
ранспортних коридорів те9
риторією України з одно9
часним доведенням росій9
ській стороні економічної
недоцільності будівництва
альтернативного
шляху
«Південний потік»;
– участь українських ком9
паній у розробці нафтових і
газових родовищ у Сибіру
та Арктиці;
– спільний розвиток атом9
ної енергетики включно з
будівництвом нових, більш
безпечних АЕС;
– спільна розробка і впро9
вадження енергозберігаю9
чих технологій.
Водночас Україна має
зберегти та зміцнити свою
роль головного транзитера
російських вуглеводнів до
Центральної і Західної Єв9
ропи.

Регіональне
співробітництво
Особливе місце в наших
відносинах завжди займало
регіональне співробітниц9
тво. Розвиток прямих еко9
номічних зв’язків між регі9
онами України та РФ, вирі9
шення спільних питань
міжрегіонального та при9
кордонного співробітниц9
тва, а також реалізація
спільних заходів і проектів
у всіх сферах галузевого
співробітництва сприяти9
ме вирішенню практичних
завдань, додасть імпульсу
залученню нових інвести9
цій, зростанню інновацій,
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економічному регіонально9
му розвиткові. Три чверті
двостороннього торговель9
ного обігу – це торгівля між
регіонами, і наше завдання
й надалі зміцнювати ці тен9
денції.
4 жовтня 2010 року у
Геленджику (Краснодар9
ський край РФ) відбувся
перший Українсько9Росій9
ський міжрегіональний фо9
рум під патронатом і за
участю Президентів Украї9
ни та Росії. Цей захід став
результатом домовленостей
Глав обох держав, досягну9
тих 21 квітня 2010 року в м.
Харків та 17 травня 2010
року в м. Київ, і черговим
підтвердженням дієвості
сучасного політичного діа9
логу на найвищому рівні.
Підписана у його рамках
Програма міжрегіонально9
го і прикордонного співро9
бітництва України та Росій9
ської Федерації на 2011–
2016 роки визначила пріо9
ритетні завдання у цій сфе9
рі на найближчу перспекти9
ву. Продовженням такого
діалогу має стати проведен9
ня у 2011 році в Донецьку
другого Міжрегіонального
форуму.
Перспективним напря9
мом для регіонального
співробітництва, як під9
тверджує практика євро9
пейських країн, є функціо9
нування єврорегіонів. Уже
нині на теренах України та
Росії діють єврорегіони
«Дніпро» (Чернігівська,
Брянська області), «Слобо9
жанщина» (Харківська,
Бєлгородська області) та
«Ярославна» (Сумська,
Курська області). 29 жов9
тня ц.р. було підписано
Угоду про створення євро9
регіону «Донбас» (Луган9
ська, Ростовська області).
Нині опрацьовується пи9
тання створення єврорегіо9
ну «Азов» (АР Крим, До9
нецька, Запорізька, Ростов9
ська області, Краснодар9
ський край). Разом з тим ді9
яльність цих єврорегіонів
потребує наповнення реалі9
зацією інфраструктурних
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проектів, розробкою та ви9
конанням цільових прог9
рам – таких, як «Сівер9
ський Донець», підтримка
малого та середнього бізне9
су, вдосконалення режи9
му прикордонної торгівлі,
включаючи торгівлю сіль9
госппродукцією, заохочен9
ня на вигідних умовах кре9
дитно9інвестиційних ре9
сурсів для фінансування ді9
яльності господарюючих
суб’єктів регіонів.

Співробітництво
в сфері транспорту
Пожвавлення економіч9
них зв’язків і активна підго9
товка до проведення в Ук9
раїні Євро–2012 та в Росії
Універсіади–2013 і зимо9
вих Олімпійських ігор–
2014 винесли на передній
план двостороннього по9
рядку денного необхідність
покращення та оптимізації
транспортного сполучення
між нашими державами.
Серед основних проектів,
завданням яких має стати
полегшення комунікації, є і
масштабні інфраструктурні
проекти, пов’язані з розбу9
довою міжнародних транс9
портних коридорів: Україна
має максимально викорис9
товувати своє геополітичне
розташування, своїми інф9
раструктурними мережами
та магістралями доводити
звання центру перетину
осей Захід–Схід та Пів9
ніч–Південь.
Тому реалізація в най9
ближчій перспективі про9
ектів, які нині активно об9
говорюються на україн9
сько9російських перегово9
рах, максимально відпові9
дає нашим національним
інтересам. Це і будівництво
та експлуатація транспорт9
ного переходу через Кер9
ченську протоку «Крим–
Кубань», і завершення бу9
дівництва швидкісної авто9
мобільної дороги «Моск9
ва–Київ» і «Москва–Хар9
ків–Сімферополь», і акти9
візація роботи зі спільної
експлуатації залізнично9
поромної переправи між

портами Крим (Україна) –
Кавказ (Росія), а також
збільшення її пропускної
спроможності, продовжен9
ня спільної роботи з роз9
витку 59го і 79го міжнарод9
них транспортних коридо9
рів, реалізація проекту зі
створення залізничного
сполучення Москва–Ві9
день транзитом територією
України з використанням
широкої колії 1520 мм.
Амбітним проектом, який
відповідатиме сучасним
технологіям та вимогам,
може стати будівництво ви9
сокошвидкісної залізнич9
ної траси між Києвом та
Москвою.

Прикордонне
співробітництво та
питання державного
кордону
Продовженням і неодмін9
ною умовою поглиблення
регіонального співробіт9
ництва та співробітництва у
сфері транспорту має стати
вирішення актуальних пи9
тань прикордонного співро9
бітництва.
До них належать питання
уніфікації документів, не9
обхідних для перетину ук9
раїнсько9російського дер9
жавного кордону, переходу
до принципу «єдиного вік9
на» при оформленні таких
документів, надання префе9
ренцій для мешканців при9
кордонних областей обох
країн при перетині кордону,
запровадження інновацій9
них систем. Усі ці завдання
визначені як пріоритетні у
сфері двосторонньої при9
кордонної взаємодії і нині
триває їхнє експертне опра9
цювання.
І Україна, і Росія вихо9
дять з того, що спрощення
прикордонно9митних та ін9
ших видів контрольних
процедур матиме безпосе9
редній практичний вплив
на повсякденний комуніка9
ційний обмін між обома
країнами, результатом яко9
го стане створення макси9
мально комфортних умов
при перетині кордону та

значне зростання міждер9
жавних людських та това9
ропотоків. Цього чекають,
без перебільшення, мільйо9
ни громадян обох наших
країн.
Додатковим стимулом
покращення транспортного
сполучення має стати зап9
ровадження прикордонно9
го і митного контролю на
початковій і кінцевій стан9
ціях потяга № 1/2 за мар9
шрутом Київ–Москва–Ки9
їв. Переваги від започатку9
вання такого механізму
зрозуміє кожний, кому хоч
раз доводилося на кордоні
серед ночі відчути на собі
тривалі контрольні проце9
дури.
Проблема демаркації су9
хопутної частини україн9
сько9російського кордону
кілька років залишалася
«замороженим» питанням
у наших двосторонніх від9
носинах. Але вже в ході сво9
го першого візиту до Мос9
кви Президент України
В.Янукович домовився із
Президентом Росії Д.Мед9
ведєвим про необхідність
розблокувати цю проблему.
17 травня ц.р. в Києві пре9
зиденти України й Росії
підписали відповідну між9
державну угоду. Нещодав9
но угода набула чинності та
незабаром має відбутися
перше засідання спільної
демаркаційної комісії.
На порядку денному –
вирішення питання делімі9
тації морського кордону.
Ми відійшли від практики
політизації прикордонних
питань, і цей факт уже сам
по собі є важливим досяг9
ненням. Київ виходить із
того, що між незалежними
суверенними державами
мають бути оформлені всі
кордони, і ми бачимо, що
наші російські партнери
розділяють цю позицію.
Звичайно, досі існують пев9
ні розбіжності в підходах із
цих питань. Зокрема, в пи9
танні розмежування Азов9
ського моря відсутнє єдине
розуміння сторін щодо уз9
годження протяжності ук9

раїнських і російської бере9
гових ліній. Але це — пред9
мет виважених диплома9
тичних переговорів.
Українська сторона пос9
лідовно відстоює точку зо9
ру про необхідність якнай9
швидшого розмежування
суміжних морських просто9
рів у Азово9Керченській ак9
ваторії. Позиція нашої дер9
жави в питанні делімітації
Керченської протоки не
змінилася. Ми наполягаємо
на необхідності визнання
кордону відповідно до між9
республіканського (адмі9
ністративного)
кордону
між УРСР і РСФСР, а ро9
сійська сторона вважає, що
в колишньому СРСР між
союзними республіками ад9
міністративний кордон по
морю не встановлювався.
Ця відмінність у підходах
переговорних команд на9
ших двох країн поки що не
дає змоги просунутися в пе9
реговорному процесі так
швидко, як нам би цього хо9
тілося. Триває кропітка ро9
бота на рівні експертів із
пошуку взаємоприйнятих
рішень. З огляду на пози9
тивну налаштованість з
обох сторін, є усі підстави
сподіватися, що наявні пи9
тання будуть вирішені в
найближчому майбутньому
в дусі добросусідських від9
носин.

Співробітництво в
культурно2гуманітарній
сфері
Згортання активних ро9
бочих контактів між обома
країнами негативно впли9
нуло і на культурно9гумані9
тарну присутність України
в Росії. Спостерігалася тен9
денція до значного змен9
шення українського куль9
турного залучення в Росії,
скорочення значного числа
театрально9концертних
гастролей, виставок, поши9
рення друкованих видань.
З березня цього року
к у л ьт у р н о 9 г у м а н і т а р н е
співробітництво значно ак9
тивізувалося: після триріч9
ної перерви відновив свою

роботу Підкомітет з питань
гуманітарного співробіт9
ництва, була підписана низ9
ка документів, спрямова9
них на розвиток двосторон9
ньої співпраці у цій сфері.
Україна та Росія спільни9
ми заходами відзначили на
широкому міжнародному
рівні 659ту річницю Пере9
моги у Великій Вітчизня9
ній війні. У рамках офіцій9
ного візиту Президента РФ
Д.Медведєва в Україну 17–
18 травня ц.р. російський
лідер вшанував пам’ять
жертв Голодомору.
У Росії вперше видано
підручник української мови
для студентів гуманітарних
факультетів університетів
РФ. Згідно з Угодою про
першочергові заходи з роз9
витку науково9освітнього
співробітництва на 2010–
2012 рр. заплановане прове9
дення в 2011 році Днів осві9
ти та науки України в РФ і
в 2012 році – Днів освіти та
науки РФ в Україні.
Триває робота з підготов9
ки до спільного відзначен9
ня у 2014 році 2009річчя з
дня народження Т.Шевчен9
ка під патронатом Глав Ук9
раїни та Росії.
Наступного року очікує9
мо запуск ретрансляції на
території РФ одного з укра9
їнських національних теле9
каналів.
Водночас деякі питання з
гуманітарного сектора, які
становлять для нас значний
інтерес, на сьогодні залиша9
ються невирішеними. На9
гальною проблемою на сьо9
годні є відсутність україн9
ських шкіл як у Москві, де
проживає понад чверть
мільйона українців, так і в
інших російських регіонах
– місцях компактного про9
живання вихідців з Украї9
ни, а також підтримка укра9
їнських громадських орга9
нізацій. Розуміння необхід9
ності вирішення цих пи9
тань в Україні є. Тепер ми
намагаємося здобути розу9
міння і з російського боку.
Останні зміни та зрушен9
ня в українсько9російських

відносинах, практичні так9
тичні кроки для забезпе9
чення стратегічної мети –
розбудови
широкомас9
штабного і рівноправного
партнерства – підтвердили,
– модель стратегічного пар9
тнерства між Україною й
Росією, яка утверджується
сьогодні, є найбільш жит9
тєздатною й плідною з точ9
ки зору довгострокових ін9
тересів українського й ро9
сійського народів. Ніякої
іншої альтернативи цій мо9
делі просто не існує.
Прагматичний підхід Ук9
раїни до вирішення двосто9
ронніх питань дозволив
сконцентруватися на голов9
них завданнях порядку ден9
ного українсько9російських
відносин і посилив повагу
як російських партнерів,
так і світової спільноти до
практичних зовнішньополі9
тичних кроків нашої краї9
ни. У Росії зміцнюється ро9
зуміння того, що Україна —
нормальна
європейська
держава із серйозним по9
тенціалом, але також і зі
своїми національними інте9
ресами, які можуть не зав9
жди й не в усьому збігатися
з російськими інтересами.
Але водночас — що Украї9
на може й готова бути од9
ним із найбільш важливих
і надійних міжнародних

партнерів Росії. Що об’єд9
нання українського й росій9
ського потенціалів на рів9
ноправній і взаємовигідній
основі в таких галузях, як
авіабудування, космічна
сфера, нанотехнології, енер9
гетика, машинобудування,
сільське господарство й
багато інших сприятиме
швидшому й ефективнішо9
му вирішенню спільних для
України й Росії завдань мо9
дернізації. А це, у свою чер9
гу, допоможе нашим краї9
нам зайняти й утримувати
лідируючі позиції у світо9
вому розподілі праці.
Безумовно, саме в такому
характері українсько9росій9
ських відносин зацікавле9
на й сама Україна. Але не
менш важливим завданням
і для Києва, і для Москви є
створення умов для забез9
печення стабільності та
довгостроковості ниніш9
нього характеру двосторон9
нього партнерства. Ніхто не
повинен сумніватися в то9
му, що нинішня атмосфера
в українсько9російських
відносинах, нинішня обо9
пільна настроєність на все9
бічний розвиток і зміцнен9
ня нашого співробітництва
— це всерйоз і надовго. І це
– головний здобуток і ви9
граш у нашому стратегічно9
му партнерстві.
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ПОЛІТИКА

Український прорив
на азіатському напрямку

Юрій КОСТЕНКО,
Надзвичайний
і Повноважний Посол
України в Китайській
Народній Республіці
Останні роки Китай де9
монструє вражаюче та ста9
більне зростання націо9
нальної економіки. Напри9
кінці липня цього року за
результатами економічно9
го розвитку у другому
кварталі китайська еконо9
міка обігнала японську й
стала другою за обсягами
ВВП у світі. У минулому
році доларовий ВВП КНР
у поточних цінах посту9
пався японському всього
на три з невеликим відсот9
ка. Відтепер Китай є го9
ловним економічним грав9
цем азіатського регіону. У
наступному році, за прог9
нозами міжнародних екс9
пертів, зокрема американ9
ської аналітичної служби
HІS Global Insіte, Китай
обжене США за обсягом
випуску промислової про9
дукції. США займали лі9
дируючу позицію у цьому
секторі економіки останні
110 років. І, як прогнозу9
ють сьогодні Всесвітній

10

банк і Goldman Sachs, у
2025 році Китай може ста9
ти першою економічною
державою світу.
Серед основних причин,
які привели КНР до такого
успіху, світові експерти на9
зивають політичну та еко9
номічну незалежність, ста9
більність цієї країни. Той
факт, що Китай став дру9
гою економікою світу є на9
слідком стійкого 309річно9
го екстенсивного розвитку
країни: з місцевих сіл у
міста переїжджає дедалі
більше людей, що сприяє
швидкому зростанню про9
мислового виробництва. В
останні 10 років щорічне
зростання ВВП Китаю ста9
новить не менше 9,5%, од9
нак середній показник ВВП
на душу населення в Китаї
перебуває на рівні приб9
лизно 3800 доларів США,
який значно відстає від по9
казників Японії, США та
європейських держав.
Китай постійно посилює
свою економічну впливо9
вість через щорічне збіль9
шення інвестицій за кор9
доном, перетворюючись на
одне з великих світових
джерел прямих іноземних
інвестицій. За три кварта9
ли 2010 року інвестиції ки9
тайських компаній за кор9
доном, не враховуючи фі9
нансовий сектор, станови9
ли понад 36 млрд. доларів
– це на 10% більше, ніж за
такий самий період мину9
лого року. У той час як у
розпал кризи у 2009 році
загальний обсяг прямих
іноземних інвестицій у сві9
ті скоротився на 40%, ки9
тайські компанії збільши9

ли власні інвестиції на
більш ніж 14%. Це справді
дивовижні
показники.
Наприкінці 2009 року
більше 12 тисяч китай9
ських компаній володіли
понад 13 тисячами закор9
донних підприємств, роз9
ташованих в 170 країнах і
регіонах світу.
За оцінками світових
експертів, фінансова криза
не суттєво вплинула на хід
розвитку національної еко9
номіки КНР. Передбачаєть9
ся, що новий 129й п’ятиріч9
ний план розвитку КНР на
2011–2015 роки базувати9
меться на «п’яти рушійних
силах», які, на думку ки9
тайських фахівців, поси9
люють і доповнюють одна
одну, це – індустріалізація,
урбанізація, інформатиза9
ція, інфраструктурна мо9
дернізація та економічна
глобалізація. Китайські екс9
перти визначають, що нас9
тупний п’ятирічний період
буде ключовим для Китаю
щодо зміни моделі еконо9
мічного розвитку країни.
Китай стає не тільки азі9
атським «двигуном» світо9
вого економічного зрос9
тання. Зростає його полі9
тико9економічний автори9
тет. Сьогодні Китай висту9
пає одним із ідеологів ба9
гатополярної світової еко9
номіки, відстоюючи надан9
ня країнам, ринки яких ди9
намічно
розвиваються,
більших прав в управлінні
впливовими міжнародни9
ми закладами, перш за все
Міжнародним валютним
фондом. Нещодавній пере9
розподіл квот у МВФ, якій
відбувся у Південній Кореї

у ході засідання міністрів
фінансів «Великої двад9
цятки», зростання майже
вдвічі в них частки КНР і
вихід його за цим парамет9
ром на третю позицію піс9
ля США і Японії свідчить
про беззаперечне визнання
міжнародним товариством
внеску цієї держави у роз9
виток світової економіки.
Не можна сказати, що
Україна не звертала увагу
на дедалі зростаючий
вплив КНР у сучасному
світі, на динамічний роз9
виток її економіки. Двічі, у
909х роках і на початку но9
вого століття, були зробле9
ні досить суттєві спроби
підняти до стратегічного
рівень співпраці з Пекі9
ном. Але, на жаль, тоді на
заваді матеріалізації цих
сподівань стала ціла низка
обставин. По9перше, наші
перманентні внутрішньо9
політичні негаразди пом9
ножені на надмірні очіку9
вання значних девидентів
від політики орієнтації на
західних партнерів не дали
політичному керівництву
України вибудувати ґрун9
товні та, в першу чергу, ре9
альні основи стратегії на
східному векторі й скорис9
татися перевагами більш
тісної взаємодії з Китаєм,
підключитися до коло9
сальної позитивної енерге9
тики його розвитку. По9
друге, не виправдано лег9
коважним було наше став9
лення до надзвичайно чут9
ливих для КНР спроб за9
рубіжних країн підтриму9
вати політичні контакти з
Тайванем. Як наслідок, й
майже все перше десяти9

ліття нового століття дво9
сторонні українсько9ки9
тайські відносини розви9
вались зовні у позитивно9
му ключі, але не було в них
ні тієї теплоти та глибини
розуміння, яке визначає
характер взаємодії між
партнерами, тим паче
стратегічними, ні значних
спільних інвестиційних
проектів в Україні чи Ки9
таї.
Українські та китайські
ЗМІ визначили як прорив9
ний, історичний, доленос9
ний державний візит Пре9
зидента України В.Януко9
вича до КНР, що відбувся
на початку вересня 2010
року. Є всі підстави вважа9
ти його саме таким. Зус9
трічі Президента України
із найвищим політичним
керівництвом КНР прохо9
дили у надзвичайно теп9
лій, дружній, конструк9
тивній атмосфері. Сторо9
ни продемонстрували го9
товність вжити дієвих за9
ходів для наповнення дво9
сторонніх відносин стра9
тегічним змістом і макси9
мально ефективно вико9
ристати наявний потенці9
ал українсько9китайсько9
го співробітництва у пер9
спективних сферах. Виве9
дення взаємодії між двома
державами на рівень стра9
тегічного партнерства як9
найповніше відповідає на9
ціональним інтересам Ук9
раїни. Справді, стратегіч9
не партнерство з країною,
яка на наших очах стрімко
перетворюється на один із
потужних політичних та

провінції Гуандун Ван Ян.
Його зустрічі із вищим ке9
рівництвом нашої держави
підтвердили прагнення Ки9
таю йти накресленим шля9
хом до стратегічного пар9
тнерства з Україною. На9
були подальшого розвитку
й динамізму домовленості
у сфері економіки. Зокре9
ма, триває підготовка бу9
економічних центрів світу, ченням спільного прагнен9 дівництва швидкісної за9
яка, попри наслідки світо9 ня вийти на нові далеко9 лізничної магістралі між
вої фінансової кризи, пе9 сяжні горизонти в бага9 Києвом та міжнародним
режиту нею, до речі, з най9 тьох сферах. Підписані по9 аеропортом «Бориспіль» –
меншими втратами, має над двадцяти двосторонніх одного із десяти проектів
можливість і виявляє го9 документів,
переважна національної ваги, визна9
товність уже найближчим більшість яких стосується чених найпріоритетніши9
часом здійснити суттєві різних економічних проек9 ми Президентом і урядом
інвестиції в українську тів, проведені переговори України. Новими докумен9
економіку, відкриває пе9 представниками ділових тами підкріплена взаємна
ред нашою державою над9 кіл, які супроводжували зацікавленість Міністерст9
звичайно великі можли9 Президента України, ство9 ва вугільної промисловості
вості.
рюють реальні перспекти9 України та Державного
На українсько9китай9 ви активізації взаємовигід9 банку розвитку КНР пра9
ському саміті в Пекіні бу9 ного інвестиційного спів9 цювати над інвестиційни9
ли підтверджені раніше робітництва сторін.
ми проектами з технічного
висловлені позиції з най9
Кілька місяців, які мину9 переоснащення, модерні9
більш актуальних для двох ли після успішного візиту зації та реконструкції ву9
країн питань. Для нашої Президента України до гільних шахт Донбасу.
країни принципово важли9 КНР, засвідчили налашто9 Опрацьовуються також
вим є досягнення домовле9 ваність сторін на ефектив9 проекти в галузі автомо9
ності щодо продовження ну реалізацію досягнутих з більної індустрії, залучен9
консультацій стосовно по9 китайськими партнерами ня китайських інвестицій
дальшого посилення га9 домовленостей. На запро9 у розвідку та видобування
рантій ядерної безпеки, на9 шення Партії регіонів, Ук9 вуглеводів та уранової
даних Україні Китаєм ще у раїну відвідав член Політ9 руди в Україні, побудову
1994 році. Перетворення бюро ЦК КПК, секретар електростанцій альтерна9
нині діючої міжурядової парткому провідної в ін9 тивної енергії, зокрема віт9
комісії з питань торговель9 дустріальному відношенні рової, в Криму, та в агро9
но9економічного
промисловий комп9
співробітництва
лекс.
на якісно новий
Зазначені
перші
орган із значно
кроки з виконання
ширшими повно9
домовленостей, до9
важеннями – ко9
сягнутих у ході дер9
мітет із співпраці
жавного візиту Пре9
між двома краї9
зидента України до
нами як дійовий
КНР, дають підстави
механізм коорди9
сподіватися, що з тре9
нації взаємодії
тьої спроби вже най9
двох держав у га9
ближчим часом буде
лузі торгівлі та
укладено договір про
економіки, сіль9
принципи стратегіч9
ського господарс9
ного партнерства між
тва, науки й тех9
нашими державами.
ніки, космосу, ос9
Проте, хоч би якої по9
Президент України Віктор Янукович
та Голова КНР Ху Дзіньтао під час підписання
віти та культури
літичної ваги не був
спільної заяви у Пекіні 2 вересня 2010 року
– є вагомим свід9
документ, його поло9
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ження потребують напов9
нення конкретними спра9
вами, реальною політи9
кою. Потрібне концепту9
альне переосмислення на9
шого ставлення до країн
Азії, і у першу чергу КНР,
не лише як до наших пер9
спективних економічних
партнерів, але як і до ваго9
мої політичної сили, яка
вже сьогодні активно
впливає на розвиток світо9
вих процесів. Не слід забу9
вати, що чотири десятиліт9
тя КНР є постійним чле9
ном Ради Безпеки ООН і
згідно з його Статутом, ра9
зом з іншими ядерними
державами, несе особливу
відповідальність за мир і
стабільність на нашій пла9
неті. До того ж, як вже заз9
началося, з 1994 р. КНР є
гарантом безпеки нашої
держави. Отже, новий пог9
ляд на відносини з КНР як
на взаємодію партнерів ви9
магає від державних струк9
тур, і в першу чергу від дип9
ломатичної служби, суттє9
вого коригування нашого
сприйняття сучасного сві9
ту на користь одного з най9
потужніших центрів сили,
яким стає Китай. Змістов9
не наповнення стратегіч9
ного партнерства має базу9
ватися на довгострокових
інтересах, його незалеж9
ності від геополітичних та
кон’юнктурних змін; на
відкритості та транспарен9
тності, оскільки україн9
сько9китайське стратегіч9
не партнерство не спрямо9
ване проти будь9якої сто9
рони або в інтересах третіх
країн. Воно має також бу9
ти закоріненим на взаєм9
ному врахуванні інтересів
та принципових питань
для двох країн. У першу
чергу це стосується нашого
уважного ставлення до
чутливих для китайської
сторони питань, наприклад
характеру відносин зару9
біжних держав з Тайванем.
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Необхідно також чітко
розуміти й правила гри з
китайськими партнерами в
економічній сфері. Так,
державний і приватний
бізнес Піднебесної готові
реалізувати й фінансувати,
причому шляхом надання
пільгових кредитів, крупні
проекти в нашій державі,
але лише за умови отри9
мання державних гарантій.
Китайці – прагматики й до
того ж добре інформовані
про ризики, на які наража9
ються іноземні інвестори в
нашій країні, й намагають9
ся себе від них застрахува9
ти. Довіру китайських ін9
весторів нам ще треба за9
воювати. Економічна взає9
модія з китайськими парт9
нерами має бути вулицею
із двостороннім рухом. Ук9
раїнський бізнес має шука9
ти свою нішу в динамічно9
му економічному розвитку
різних регіонів КНР. Наші
зустрічі з китайськими
експертами, зокрема у
Державному комітеті роз9
витку та реформ КНР,
свідчать про реальну пер9
спективу залучення укра9
їнського бізнесу до участі в
реконструкції та перебудо9
ві промислових об’єктів у
Північно9Східному Китаї,
значна частина яких буду9
валася в 509х роках мину9
лого століття за допомо9
гою СРСР.
Традиційна дружба укра9
їнського та китайського
народів, відсутність між
нашими країнами будь9я9
ких суттєвих проблемних
питань, вагомі політичні
кроки керівництва Украї9
ни і КНР, здійснені протя9
гом останнього року, дають
чудові підстави для широ9
кої та динамічної взаємодії
громадськості двох дер9
жав, активних кроків у
взаємозбагаченні їх давніх
культур. Фактично сьогод9
ні в нашій країні існує ли9
ше кілька неурядових ор9

Посол України в КНР Юрій Костенко вручив орден
«За заслуги» ІІІ ступеня академіку Гуань Цяо за значний
внесок у розвиток українськокитайських відносин, зокрема,
багатолітнє співробітництво з українськими науковцями
в галузі електрозварювання

ганізацій, які об’єднують
політиків, бізнесменів,
культурологів, зацікавле9
них у розвитку україн9
сько9китайської співпраці:
Товариство «Україна–Ки9
тай», Асоціація україн9
сько9китайського співро9
бітництва, Ділова рада
«Україна–Китай». Цього
вкрай замало. Осередки
вивчення китайської мови,
унікальної культури чис9
ленних народів КНР у
формі Інститутів Конфу9
ція існують нині лише в
Луганському, Київському
та Харківському універси9
тетах. І в Китаї дуже мало
неурядових організацій,
головною метою діяльнос9
ті яких є сприяння плідно9
му розвитку двосторон9
нього співробітництва. Се9

ред них можна назвати
Союз китайсько9україн9
ської дружби в Китайсько9
му національному това9
ристві дружби з закордо9
ном, Спілку випускників
українських вузів, Асоціа9
цію китайсько9українсько9
го культурного співробіт9
ництва, недавно створений
Український науково9дос9
лідний центр в Чжецзян9
ському педагогічному уні9
верситеті.
Отже, перехід до якісно
нових відносин, до страте9
гічного партнерства з Ки9
тайською Народною Рес9
публікою потребує чимало
зусиль. Наступні роки за9
свідчать, чи скористалися
ми цим унікальним істо9
ричним шансом.

Українсько!американські
відносини «перестали
бути вулицею
з одностороннім рухом»
Інтерв'ю Надзвичайного і Повноважного Посла України у США Олександра Моцика

Протокольне фото з Президентом США Бараком Обамою
відразу після вручення Надзвичайним і Повноважним Послом
України в США Олександром Моциком вірчих грамот.
Вашингтон, Білий дім, 28 червня 2010 р.

«З.С.»: Церемонія вручення вірчих грамот прези2
денту США Бараку Обамі відбулася 28 червня ц.р. За
цей нетривалий час, що минув від Вашого офіційного
вступу на посаду Надзвичайного і Повноважного Пос2
ла України у США, чи помітили Ви нові тенденції, нову
якість українсько2американських відносин, пов’яза2
них зі зміною політичного керівництва держави?
– На момент мого вручення вірчих грамот українсько9
американські відносини вже ввійшли в активну фазу ре9
алізації нового порядку денного стратегічного партнер9
ства, який було визначено під час візиту Президента Ук9
раїни Віктора Януковича до Сполучених Штатів у квіт9
ні цього року. В основу наших двосторонніх відносин
глави держав заклали відкритість, прагматизм і взаємо9
вигоду, що, безперечно, є запорукою міцності та перспек9
тивності стратегічного партнерства між Україною та
США.
У спільній заяві за результатами зустрічі Президентів
у Вашингтоні суттєво розширено спектр питань, що ста9
новлять взаємний інтерес: починаючи з реформ у галу9
зях енергетики та економіки, і закінчуючи співпрацею
у сфері оборони, зміцненні демократії та захисту прав
людини. Наші інтереси співпадають також у контексті

протидії новим викликам і загрозам ХХІ ст. Стратегіч9
ного характеру набула співпраця між Україною та США
на таких напрямах, як зміцнення миру і стабільності в
регіоні та світі, боротьба із міжнародним тероризмом,
нерозповсюдження та ядерна безпека.
Президент США Барак Обама та загалом Адміністра9
ція США високо оцінили рішення України позбутися за9
пасів високозбагаченого урану до часу проведення нас9
тупного Саміту з ядерної безпеки 2012 року. Після доб9
ровільної відмови України від третього у світі ядерного
арсеналу, цей крок став черговим важливим внеском на9
шої держави у міжнародні зусилля в галузі ядерного
роззброєння і нерозповсюдження.
Сподіваємося, що Президент Обама прийме запро9
шення від Глави Української держави відвідати наступ9
ного року Україну, у тому числі для участі у саміті з на9
годи 259річниці аварії на Чорнобильській АЕС.
Серед найближчих двосторонніх заходів на порядку
денному українсько9американських відносин – наступ9
не засідання Комісії стратегічного партнерства на рівні
глав зовнішньополітичних відомств, яке попередньо
планується на початок 2011 року у Вашингтоні.
Важливо, що всі робочі групи у рамках Комісії страте9
гічного партнерства, за винятком енергетичної, яка від9
будеться у переддень засідання Комісії у Вашингтоні,
нещодавно провели свої перші або чергові засідання, ок9
ресливши чіткі завдання взаємовигідної практичної
співпраці.
Відтак, ми маємо сприятливу атмосферу для подаль9
шого наповнення стратегічного партнерства між Украї9
ною та США новими різноплановими проектами.
Та якщо говорити про нові позитивні тенденції, то вже
сьогодні можемо констатувати, зокрема, зростаючу ди9
наміку українсько9американського політичного діалогу,
у тому числі на найвищому та високому рівнях; підви9
щення статусу та координуючої ролі Комісії стратегіч9
ного партнерства, в якій з липня цього року головують
керівники зовнішньополітичних відомств; активізацію
діяльності робочих груп цієї Комісії; розширення спект9
ру і посилення результативності міжгалузевої взаємодії.
В одній зі статей Міністр закордонних справ України
Костянтин Грищенко влучно сказав, що українсько9аме9
риканські відносини «перестали бути вулицею з одно9
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стороннім рухом». Справді, Україна сьогодні зацікавле9
на у стратегічному партнерстві зі Сполученими Штата9
ми такою ж мірою, як і Сполучені Штати зацікавлені у
стратегічному партнерстві з Україною. Потенціал наших
відносин є надзвичайно великий, і про це, зокрема, гово9
рив Президент Барак Обама під час вручення мною вір9
чих грамот.
Ми будуємо наше стратегічне партнерство на фунда9
менті не лише спільних цінностей, серед яких – демок9
ратія та верховенство права, а й реальних прагматичних
потреб і можливостей. А їх, повірте, стає щоразу більше.
Адміністрація США високо оцінює та підтримує рішу9
чість керівництва України на шляху модернізації та сис9
темних реформ, побудови демократичної, правової дер9
жави, зміцнення міжнародних позицій нашої держави, –
і це, у свою чергу, відкриває нові горизонти для взаємо9
дії із Сполученими Штатами.
«З.С.»: Міністр закордонних справ України Костян2
тин Грищенко напередодні візиту в Україну держсекре2
таря США Хіларі Клінтон наголошував на необхіднос2
ті налагодження інституційного діалогу між нашими
країнами з широкого кола питань. У яких сферах такий
діалог уже відбувається?
– Дієвий інституційний діалог є невід’ємною складо9
вою стратегічного партнерства між Україною та США.
Наскільки важливим є його подальша активізація пока9
зало, зокрема, липневе засідання Комісії стратегічного
партнерства у Києві. Насамперед, показовим у цьому
контексті стало рішення не лише підвищити рівень голо9
вування в Комісії до міністерського, а й розширити
спектр її діяльності за рахунок створення двох нових ро9
бочих груп – з питань науки і технологій та з питань по9
літичного діалогу та верховенства права, а також підгру9
пи з ядерної енергетики в рамках робочої групи з питань
енергетичної безпеки.
На постійній основі працюють вже існуючі механізми
міжгалузевої співпраці. Зокрема, оборонні консультації
наприкінці вересня у Вашингтоні дозволили визначити
пріоритети в галузі військового та військово9технічного
співробітництва; засідання робочої групи з нерозпов9
сюдження та експортного контролю підтвердило її роль
як практичного механізму зближення позицій у сфері
міжнародної безпеки та роззброєння; вкрай важливе
значення мали проведені в Києві у жовтні засідання Ра9
ди з торгівлі та інвестицій і двосторонній бізнес9форум;
про практичні аспекти взаємодії йшлося в рамках засі9
дання групи з енергетичної безпеки у Вашингтоні; в хо9
ді консультацій з консульсько9правових питань в Києві
американська сторона висловила готовність до подаль9
шої лібералізації режиму взаємних поїздок громадян Ук9
раїни та США.
Уже тривалий час досить успішно розвивається укра9
їнсько9американська співпраця щодо наукових та освітян9
ських програм. Очікуємо, що зі створенням окремої ро9
бочої групи з питань науки і технологій, яка провела своє
перше засідання в Києві 9–10 листопада, цей напрям
стратегічного партнерства між Україною та США набуде
системного та планованого характеру, і, відповідно, ста9
не ще більш дієвою та результативною наша взаємодія.
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«З.С.»: Які перспективи у 2011 році матиме розвиток
українсько2американського партнерства у сфері науки
і технологій після листопадового інавгураційного засі2
дання відповідної робочої групи українсько2американ2
ської Комісії стратегічного партнерства? Чи можна го2
ворити про конкретні спільні проекти? Які інститути та
організації представлятимуть українську сторону?
– Звичайно, це – Державний комітет з питань науки,
інновацій та інформатизації, Міносвіти та науки, Націо9
нальна академія наук, Національне космічне агентство,
Міноборони, низка науково9дослідницьких центрів при
університетах України. Міністерство закордонних
справ, у межах компетенції, надає сприяння у розвитку
науково9технологічного співробітництва України з іно9
земними державами.
Та свою відповідь на це запитання хотів би розпочати
з відомої істини: щоб зберегти міцні позиції у світі та бу9
ти досить конкурентоспроможною державою в нинішній
період глобалізації та інноваційного розвитку, Україна
має докладати безперервних зусиль для розвитку свого
наукового і технологічного потенціалу. У цьому контек9
сті співпраця зі США, які на сьогодні є однією з най9
більш прогресивних країн з точки зору науки і техноло9
гій, набуває особливого значення і перспективності. У
свою чергу, Сполучені Штати високо оцінюють професі9
оналізм українських науковців та значний потенціал на9
уково9дослідної бази в Україні.
З ратифікацією у 2009 році Угоди між Урядом України
та Урядом США про співробітництво у сфері науки і
технологій, підписаної у грудні 2006 року у Вашингтоні,
була створена належна договірно9правова база для наро9
щування взаємовигідної співпраці на цьому напрямі.
Про серйозність намірів сторін свідчить, зокрема,
прийняте рішення створити у рамках Комісії стратегіч9
ного партнерства вище згадану окрему робочу групу з
науки і технологій.
Показовим є те, що вже на першому засіданні цієї ро9
бочої групи у Києві було досягнуто цілу низку домовле9
ностей про започаткування спільних проектів у таких
сферах, як нанотехнології; біотехнології, інформаційні
технології; безпека систем зв’язку; дослідження у сфері
енергоефективності; безпека продовольства та навко9

О.Моцик з сенатором Річардом Лугаром, співголовою
Комітету закордонних справ

О.Моцик зі Збігнєвом Бжезінським, колишнім радником
Президента США з питань національної безпеки, одним із
найвидатніших політологів Америки

лишнього природного середовища; біомедичні дослід9
ження та подолання інфекційних захворювань; бороть9
ба зі зміною клімату.
Значні перспективи має взаємодія між нашими фахів9
цями у сфері освоєння космічного простору, зокрема, на
виконання Загальнодержавної космічної програми Ук9
раїни на 2008–2012 роках. Космічна галузь займає важ9
ливе місце у науковій думці України та США та дозво9
ляє охопити майже всі сфери суспільного життя – про9
мисловість, зв’язок, захист довкілля, охорону здоров’я.
Сподіваємося, що, опираючись, передусім, на свої
власні можливості, а також за сприяння США, інших
партнерів, ми зможемо забезпечити справжній техноло9
гічний прорив, що допомагатиме створенню в Україні
додаткових робочих місць, досягненню стійкого еконо9
мічного зростання та соціального добробуту, дозволить
нашій державі на рівних конкурувати із рештою світу
науки й технологій.
«З.С.»: Поки що американські інвестиції становлять
лише 3% від усіх іноземних інвестицій в економіку Ук2
раїни. Що заважає американському бізнесу працювати
в українських умовах? Які прогнози на наступний 2011
рік?
– Зростання обсягів іноземних інвестицій в Україні
значною мірою залежить від реалізації розпочатих Уря9
дом України системних реформ у різних галузях.
Саме тому український уряд спрямовує свої зусилля
на реформування дозвільної системи, регуляторної полі9
тики і ліцензування, врегулювання адміністративних
послуг, спрощення процедури започаткування й виходу
з бізнесу, створення адаптованої до вимог ЄС і СОТ су9
часної системи технічного регулювання, реформування
митних процедур, сприяння розвитку підприємництва, а
також створення ефективних механізмів із залучення ін9
вестицій і захисту прав інвесторів.
Дії української влади на цьому напрямі користуються
підтримкою Вашингтона. Сполучені Штати надають
всебічне сприяння Україні у сфері підтримки реформ та
лібералізації економіки, розвитку сприятливого для тор9
гівлі та інвестицій бізнес9клімату, розширення і дивер9
сифікації торгівлі товарами і послугами. Зокрема,

Агентство США з міжнародного розвитку USAID реалі9
зує в Україні проекти, спрямовані на створення сприят9
ливого клімату для підприємницької діяльності, креди9
тування бізнесу, створення прозорої надійної фінансової
системи і розвиток ринку капіталів.
Як відомо, на сьогодні Сполучені Штати входять у де9
сятку найбільших інвесторів в економіку України. Пря9
мі американські інвестиції в нашу державу становлять
близько 1,2 мільярдів доларів. В Україні працює 165
американських підприємств і більше півтори тисячі під9
приємств з американським капіталом.
Водночас, потреба української економіки в іноземних,
у тому числі американських, інвестиціях набагато біль9
ша, ніж їх фактичний обсяг на сучасному етапі. Лише
місцева інфраструктура України згідно з розрахунками
Світового банку вимагатиме інвестицій на 29 мільярдів
доларів упродовж наступних 10 років.
На двосторонньому рівні діє низка домовленостей,
спрямованих на подолання перешкод в торгівлі та ін9
вестиціях між нашими державами. Це, зокрема, Договір
про заохочення та взаємний захист інвестицій, Угода
про торговельне та інвестиційне співробітництво, Хар9
тія про стратегічне партнерство.
У 2008 році створено спільний українсько9американ9
ський орган – Раду з торгівлі та інвестицій, у рамках
якої на щорічній основі проводяться двосторонні кон9
сультації. До складу Ради входять представники ділових
кіл та урядових структур двох держав, з українського бо9
ку цей орган очолює Міністр економіки України, з аме9
риканського – Торговельний представник США.
Рада розглядає конкретні торговельні та інвестиційні
питання, що представляють інтерес для двох держав, а
також сприяє розв’язанню торгових та інвестиційних
проблем між сторонами. Під час останнього засідання
цього двостороннього органу, яке відбулося 14 жовтня
цього року в Києві, було узгоджено План дій з удоскона9
лення системи захисту прав інтелектуальної власності в
Україні, домовлено про створення робочих груп з питань
сільського господарства та митної справи, розпочато
співпрацю з метою врегулювання комерційних спорів,
які, переважною мірою, стосуються повернення ПДВ та
оцінки товарів на митниці.
Вступ України до Світової організації торгівлі сприяє
поліпшенню інвестиційного клімату в нашій державі.
Важливу роль у цьому контексті також відіграла програ9
ма відновлення співробітництва України з Міжнарод9
ним валютним фондом.
Таким чином, внутрішні реформи в Україні, а також
активізація співпраці в рамках СОТ та по лінії МВФ за9
галом позитивно вплинуть на зростання американських
інвестицій в економіку України.
Ми докладаємо максимум зусиль для залучення аме9
риканського приватного капіталу для інвестування в
об’єкти нафтогазової галузі України. Системні реформи
в цій галузі мають створити умови для залучення при9
ватних інвестицій до кожного сегменту цього сектора –
розвідки, видобування, транспортування, збереження,
розподілу запасів вуглеводнів, а також модернізації
нафто9 і газотранспортних мереж. Також ми працюємо
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над надходженням закордонних
та взаємодії з американською
інвестицій у агропромислову га9
стороною з таких актуальних
лузь, розвиток транспортної інф9
питань, як боротьба з міжнарод9
раструктури, науково9технічну і
ним тероризмом, наркотрафіком
інноваційну діяльність України.
і торгівлею людьми. Існує заін9
Нашими амбітними завдання9
тересованість ГУАМ і США в ре9
ми є підвищення позиції України
алізації спільних проектів з
в міжнародному рейтингу Світо9
енергопостачання та енергозбе9
вого банку за простотою ведення
реження.
бізнесу «Ведення бізнесу – 2012»
Важливе значення для подаль9
на 40 позицій – зі 142 на 102 міс9
шої практичної співпраці у фор9
це, приріст прямих іноземних ін9
маті ГУАМ–США матиме черго9
вестицій на 0,5 мільярду доларів
ва зустріч Національних коорди9
щорічно і досягнення в 2014 році
наторів із керівництвом Держ9
загального обсягу залучених в
департаменту, яку планується
економіку України прямих іно9 Прийом у Посольстві України в США з нагоди 19ї провести найближчим часом у
земних інвестицій на рівні 77 мі9 річниці Незалежності України. Привітати Україну з Вашингтоні.
національним святом прийшла американський
льярдів доларів США.
«З.С.» Якою мірою Україна
астронавт українського походження Хайдемарі
«З.С.»: Як, за Вашим прогно2
використовує
потужне україн2
СтефанишинПайпе
зом, може вплинути на економіч2
ське лобі в Америці для пож2
ні контакти лібералізація візового режиму з Україною? вавлення відносин у сфері політики, економіки, науки,
Які категорії наших співгромадян і коли можуть очіку2 освіти, культури?
вати на певні зрушення у цьому питанні?
– Нинішньому високому рівню стратегічного пар9
– Президент України Віктор Янукович запропонував тнерства між Україною та Сполученими Штатами знач9
своєму американському колезі посилити контакти між ною мірою ми завдячуємо активності численних україн9
обома країнами, не обмежуючись їх урядовими колами і ських громадських організацій, серед яких – Україн9
вивівши їх за межі столиць. Президент Обама підтримав ський Конгресовий Комітет Америки, Українська Феде9
цю ідею та висловив переконання, що її реалізації могло рація Америки, Вашингтонська група, Український На9
б сприяти посилення економічних контактів та активіза9 родний Союз, Українсько9американська Координаційна
ція співпраці в галузі торгівлі та інвестицій. Виходячи з Рада, Фундація США–Україна, «Нова Українська хви9
цього, ми розглядаємо питання лібералізації візового ре9 ля» та багато9багато інших.
жиму для громадян України як один із важливих чинни9
До найбільш відомих результатів тісної взаємодії Ук9
ків, котрі можуть позитивно вплинути на пожвавлення раїни та української громади США за останнє десятиліт9
міжрегіональних ділових контактів зі Сполученими тя належать: зняття поправки Джексона–Веніка, вступ
Штатами.
України в СОТ, визнання Сполученими Штатами рин9
На сьогодні ми активно працюємо над проектом міжу9 кового статусу України, виділення земельної ділянки у
рядової угоди про порядок оформлення віз, якою, зокре9 Вашингтоні для встановлення пам’ятника жертвам Го9
ма, має бути передбачено процедуру оформлення дея9 лодомору 1932–1933 років в Україні.
ким категоріям громадян України багаторазових віз тер9
Уже стало доброю традицією, що українські організа9
міном до десяти років, у тому числі й для тих осіб, які ції в США, спільно з Посольством, проводять міжнарод9
прямують до Сполучених Штатів з метою бізнесу. При9 ні конференції, круглі столи та семінари, на які запрошу9
ємно зазначити, що в ході переговорного процесу амери9 ються представники Адміністрації США, конгресмени,
канська сторона демонструє підтримку необхідності по9 громадські діячі, журналісти та експерти з різних галу9
дальшої лібералізації режиму взаємних поїздок грома9 зей.
дян обох держав.
Важлива роль належить американським українцям у
«З.С.»: Як Ви оцінюєте перспективи співробітництва розвитку ділових контактів, а також міжрегіонального
у форматі ГУАМ–США? Яка роль у налагодженні цьо2 співробітництва між Україною та Сполученими Штатами.
го діалогу належить Україні?
Українська громада робить вагомий внесок у справу
– Україна нині головує в ОДЕР–ГУАМ і зміцнення підвищення іміджу України в США, підтримання укра9
співпраці по лінії ГУАМ–США, безперечно, належить до їнської історичної та культурно9освітньої спадщини, мо9
ключових пріоритетів нашого головування.
ви, звичаїв і традицій українського народу на теренах
Переконаний, що співробітництво між ГУАМ та США Америки.
має добрі перспективи та солідний потенціал для наро9
Україна зацікавлена у подальшому розвитку конструк9
щування, оскільки, знову ж таки, інтерес до цього – вза9 тивного діалогу та співпраці із закордонним українс9
ємний. Це підтвердили, зокрема, результати засідання твом, у тому числі українською діаспорою США. Ми хо9
Ради міністрів закордонних справ держав ГУАМ, а та9 тіли б завжди бачити в наших співвітчизниках в Амери9
кож зустрічі у форматі «ГУАМ–США», які відбулися в ці надійного партнера, який розуміє важливість консолі9
Нью9Йорку 24 вересня цього року.
дації сил всього українства задля нашої спільної справи
Наразі існує можливість поглиблення співробітництва – розбудови незалежної, соборної, демократичної та ви9
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сокорозвиненої держави, а також зміцнення стратегічно9
го партнерства між Україною та США.
Переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям
як єдиної великої української родини ми зможемо забез9
печити подальший поступ України на шляху цивіліза9
ційного розвитку.
«З.С.» Напевно, з усіх сфер життєдіяльності міжна2
родне культурне співробітництво – найменш витратне і
водночас – найбільш резонансне та ефективне. Які Ва2
ші враження від 82го Вашингтонського фестивалю ук2
раїнської культури?
– Важко погодитися, що міжнародне культурне спів9
робітництво є найменш витратне. Адже на організацію і
проведення, наприклад, гастролей відомих українських
творчих колективів чи виставок українських митців у
Сполучених Штатах потрібні чималі фінансові кошти.
Але насправді – це справді ефективні витрати, які зав9
жди дають позитивний результат в частині ефективної
іміджевої політики.
Україна надзвичайно багата своїми талановитими осо9
бистостями в галузі науки, культури та мистецтва, які ві9
діграють роль «послів української творчості за кордоном».
Завдання держави і, зокрема, закордонних дипломатич9
них установ – максимально сприяти і підтримувати їхню
творчість, демонструвати її всьому світові, а відтак допо9
магати їм гідно представляти талановитість Української
держави та якісно доповнювати українськими творчими
здобутками світову культурно9мистецьку спадщину.
А щодо вражень від Вашингтонського фестивалю ук9
раїнської культури, то скажу одне, бути там – надзвичай9
но велика приємність. Уявіть собі, велична українська
церква, за нею – величезна зелена галявина, далі – ма9
льовниче озеро. І скрізь – Україна: у мові, костюмах, піс9
нях і танцях, виробах народних умільців, смачних стра9
вах. Ось насправді де знайдеш, як казав Павло Тичина,
«чуття єдиної родини», і справді пишаєшся, що ти – ук9
раїнець.
Хотів би зазначити, що Вашингтонський фестиваль –
один із багатьох подібних заходів, які традиційно щоро9
ку відбуваються на теренах Сполучених Штатів. Такі
«острівці українства» в Америці є практично скрізь, і
коли відвідуєш їх, щоразу переконуєшся: Україна є там –
де є українці.
«З.С.» Які пріоритетні завдання стоять перед очолю2
ваною Вами дипломатичною місією у наступному році?
– Поглиблення стратегічного партнерства зі Сполуче9
ними Штатами входить у першу трійку найважливіших
пріоритетів зовнішньої політики України. Тому в 2011
році, як і в кожному наступному, перед Посольством сто9
ятиме ключове завдання – зміцнення українсько9амери9
канських відносин на основі Хартії про стратегічне пар9
тнерство шляхом практичної імплементації існуючих та
розвитку нових стратегічно важливих проектів.
У цьому контексті важливим є забезпечення подаль9
шої активізації двостороннього діалогу, в першу чергу на
найвищому рівні. Президент Б.Обама має запрошення
від Президента В.Януковича відвідати Україну в зруч9
ний для нього час; Глава Української держави також го9
товий здійснити візит до США в інтересах посилення

стратегічного партнерства. Важливим є посилення кон9
тактів між урядовцями двох країн, а також активізація
зв’язків між Верховною Радою України і Конгресом
США за результатами проміжних конгресових виборів
2010 року.
Ми зацікавлені участю американських експертів у про9
цесі вдосконалення виборчого законодавства України.
Розраховуємо на максимальну ефективність роботи
новостворених і уже існуючих двосторонніх міжгалузе9
вих механізмів. Ключова роль у координації їх діяльнос9
ті незмінно відводитиметься Комісії стратегічного парт9
нерства, чергове засідання якої планується на початок
2011 року у Вашингтоні. Триватиме робота робочих груп
у рамках цієї Комісії.
Україна й надалі співпрацюватиме зі США та іншими
країнами в рамках багатосторонніх форматів із протидії
новим викликам ХХІ ст., зокрема, на напрямі протидії
міжнародному тероризму, наркотрафіку, кіберзлочин9
ності, піратству, іншим злочинам, залишатиметься ак9
тивним учасником процесів посилення стабільності та
безпеки – як регіональної, так і глобальної.
Одним із пріоритетів залишатиметься двостороння
взаємодія у галузі нерозповсюдження ядерних матеріа9
лів. Україна підтверджує рішення про вивезення з наці9
ональної території високозбагаченого урану за умови
відповідного фінансового і технологічного сприяння і
компенсації з боку США. Важливим залишається також
практичне сприяння з боку США з метою утилізації
твердого ракетного палива, яке зберігається в Україні.
Очікуємо на активізацію інвестиційної та технологіч9
ної участі американських компаній у проектах енерге9
тичного та агропромислового секторів України, таких як
видобування сланцевого газу та шахтного метану, роз9
робка покладів енергоносіїв на шельфі Чорного моря,
виробництво біопалива та біоенергії, впровадження біо9
технологій у сільськогосподарському виробництві тощо.
Ми зацікавлені у співпраці з метою модернізації енер9
гетичної системи України, диверсифікації та убезпечен9
ня українських джерел ядерного палива.
Працюватимемо над лібералізацією візового режиму
для громадян України.
Особливу увагу буде приділено поглибленню торго9
вельно9економічного співробітництва, розширенню ко9
операції на підприємницькому рівні. Робитимемо все за9
лежне від Посольства з метою покращення показників
двостороннього товарообігу та виправлення ситуації,
спричиненої глобальною економічною кризою.
Плануємо активізувати розвиток співробітництва на
рівні органів місцевого самоврядування двох держав, на9
лагодження партнерства між державними і приватними
секторами в регіонах України з метою підтримки малого
та середнього бізнесу.
Реалізуватимемо цілу низку проектів з метою зміцнен9
ня гуманітарного співробітництва зі Сполученими Шта9
тами.
Отже, бачимо, наскільки різноплановими є україн9
сько9американські відносини, цілі – масштабні й спря9
мовані на стратегічну перспективу.
Підготовлено для «З.С.»
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ПОЛІТИКА

Україна – Канада:

інвестиції в майбутнє

Ігор ОСТАШ,
Надзвичайний
і Повноважний Посол
України в Канаді
Україна та Канада – дві
країни, які розташовані у
різних півкулях світу, але
зв’язані через океан сотня9
ми тисяч ниточок родин9
них зв’язків кількох поко9
лінь, які роблять наші
двосторонні
відносини
насправді особливими. Ка9
нада – країна Великої ві9
сімки, яка має міцні відно9
сини з Україною, яка пер9
шою у Західному світі виз9
нала незалежність України
й нараховує другу після
Росії закордонну україн9
ську громаду. Країна, в
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якій з гордістю кажеш, що
ти українець.
Сьогодні можна ствер9
джувати, що українсько9
канадські відносини зна9
ходяться у точці верхнього
екстремуму від часу вста9
новлення дипломатичних
зносин між нашими дер9
жавами.
Про високу інтенсив9
ність розвитку співпраці
між Україною та Канадою
на сучасному етапі, зокре9
ма, свідчить високий рі9
вень політичного діалогу
між нашими державами,
який упродовж двох ос9
танніх років став чи не на9
йактивнішим за всю істо9
рію двосторонніх відно9
син. Сьогодні можна із
впевненістю стверджува9
ти, що наша політична
співпраця цілковито від9
повідає духу Особливого
партнерства, задекларова9
ного між нашими країнами
ще у 1994 році. Серед до9
сягнень слід відзначити
початок
переговорного
процесу щодо створення
зони вільної торгівлі між
нашими державами, підпи9
сання «Дорожньої карти»

пріоритетів українсько9ка9
надських відносин, актив9
ні політичні та бізнесові
контакти, важливі для нас
спільні інвестиційні про9
екти. Водночас головній
події цього року – візиту
Прем’єр9міністра Канади
до України, передувала се9
рія двосторонніх перегово9
рів у рамках міжнародних
форумів на рівні глав дер9
жав і урядів і міністрів за9
кордонних справ України
та Канади, які дозволили
не лише активно просува9
ти порядок денний пріори9
тетних питань двосторон9
ньої співпраці, а й сприяли
вирішенню ряду проблем9
них питань у наших відно9
синах. Зокрема, Президент
України та Прем’єр9мі9
ністр Канади провели ок9
ремі зустрічі 12 квітня в
рамках саміту з питань
ядерної безпеки у м.Ва9
шингтон та 23 вересня під
час роботи на 659й сесії ГА
ООН у Нью9Йорку. При
цьому слід зазначити, що в
сучасній канадській між9
народній практиці прове9
дення двох і більше зустрі9
чей Прем’єр9міністра краї9
ни з іноземним коле9
гою впродовж одного
року не є звичайною
практикою, а радше
має поодинокий ха9
рактер. Мабуть, єди9
ним традиційним вик9
люченням у цьому є
регулярні перегово9
ри глав канадського
уряду з президентами
США. Водночас, як9
що додати до згадано9
го дві окремі зустрічі
міністрів закордонних
справ наших держав –

3 травня в рамках Оглядо9
вої конференції з розгляду
дії Договору про нерозпов9
сюдження ядерної зброї
(м.Нью9Йорк, США) та 3
липня на зустрічі керівни9
ків зовнішньополітичних
відомств «Спільноти демо9
кратій» (м.Краків, Поль9
ща), то загальна політична
картина стає щонайменш
приємною.
Немає сумніву, що такий
активний розвиток полі9
тичного діалогу між наши9
ми державами, зумовле9
ний плідною співпрацею
по дипломатичній лінії та
підсилений рядом вагомих
ініціатив в інших сферах,
сприяв організації та про9
веденню першого за остан9
ні одинадцять років та дру9
гого в історії українсько9
канадських відносин візи9
ту Прем’єр9міністра Кана9
ди до України. Відвідання
С.Гарпером нашої держави
25–26 жовтня та зустрічі з
її керівництвом відкрили
ряд нових сторінок та пер9
спектив для майбутніх
спільних починань. Цей ві9
зит став логічним продов9
женням двостороннього

політичного діалогу після
цьогорічних зустрічей та
власне обміну державними
візитами Президента Ук9
раїни до Канади у травні
2008 року та Генерал9гу9
бернатора Канади в Украї9
ну у квітні 2009 року. Слід
зазначити, що такий ак9
тивний порядок денний
контактів та візитів на
найвищому рівні неодно9
разово відзначався як в ка9
надських ЗМІ, так і пред9
ставниками дипломатич9
ного корпусу Оттави. Вар9
то також нагадати, що 5–9
вересня 2009 року відбув9
ся перший за всю історію
двосторонніх відносин ві9
зит Спікера Палати громад
парламенту Канади в Ук9
раїну.
З іншого боку, політич9
ний діалог між нашими
державами не лише обме9
жувався активним обмі9
ном візитами та регуляр9
ними зустрічами високого
рівня. Україна та Канада
як справжні партнери під9
тримували постійні кон9
такти між дипломатични9
ми, оборонними та безпе9
ковими відомствами з усіх
актуальних для двох дер9
жав питань двосторонньо9
го та міжнародного поряд9
ку денного. У зв’язку з цим
мені приємно зазначити,
що цього року вдалося
знову відновити механізм
щорічних консультацій з
питань політики і безпеки
між нашими зовнішньопо9
літичними відомствами,
які відбулися 26 травня в
Києві. Наступний раунд
буде проведено вже у 2011

році в Оттаві. Крім того,
наступного року в Києві
запланований черговий
українсько9канадський
стратегічний семінар, в
якому візьмуть участь
представники міністерств
оборони,
закордонних
справ, а також незалежні
експерти з двох держав.
Згадуючи про військо9
вий компонент, зазначу,
що ми радо вітали у поточ9
ному році подальше актив9
не залучення України до
канадської Програми з пи9
тань співробітництва у га9
лузі військової освіти. У
рамках цієї Програми, по9
чинаючи з 1993 року, вже
понад 1000 військовос9
лужбовців та цивільних
службовців Міністерства
оборони та Збройних сил
України пройшли лінгвіс9
тичну та професійну підго9
товку.
Разом з цим, упродовж
останніх років у торго9
вельно9економічних відно9
синах між Україною і Ка9
надою вдалося досягти
справжнього прориву. Го9
ловним його проявом ста9
ло оголошення про поча9
ток офіційних двосторон9
ніх переговорів щодо під9
писання Угоди про вільну
торгівлю.
Цій події передував дов9
гий та непростий шлях.
Першою етапною подією
стало поновлення практи9
ки проведення двосторон9
ніх бізнес9форумів. Так,
12–14 березня 2008 р. у
м.Дніпропетровськ відбув9
ся українсько9канадський
бізнес9саміт, у якому взяли

участь понад 300 учасни9
ків. У рамках роботи самі9
ту була підписана Угода
про співпрацю між Торго9
во9промисловою палатою
Дніпропетровської області
та Українсько9Канадською
торговельно9промисловою
палатою. Наступний біз9
нес9форум було проведено
27 травня 2008 року в
м.Торонто за участю Пре9
зидента України. У ньому
взяли участь близько 100
представників приватних
компаній та науково9дос9
лідних організацій обох
країн.
Важливим етапом на
шляху до оголошення про
початок українсько9канад9
ських переговорів про віль9
ну торгівлю стало підписан9
ня 22 листопада 2008 року
Меморандуму про співпра9
цю в галузі ядерної енерге9
тики між НАЕК «Енерго9
атом» і канадською дер9
жавною корпорацією «Ато9
мік Енерджі оф Кенеда».
4 червня 2009 року від9
булося підписання Мемо9
рандуму про співпрацю
між Одеським морським
торговельним портом і
найбільшим канадським
атлантичним Портом Галі9
факс. Далі було укладення
Меморандуму про взаємо9
розуміння між Мінпалив9
енерго України та канадсь9
кою компанією ЕС9ЕН9СІ9
Лейвелін9Інтернешнл, а
також досягнення домов9
леності між Національним
космічним агентством Ук9
раїни та канадською ком9
панією ЕМ9ДІ9ЕЙ щодо
будівництва першого ук9

раїнського
супутника
зв’язку та його кредиту9
вання Канадським агент9
ством розвитку експорту.
Нарешті, 22–23 вересня
2009 року відбувся візит
до України Міністра між9
народної торгівлі та азіат9
сько9тихоокеанського
транспортного коридору
Канади, головним резуль9
татом якого й стало оголо9
шення про початок україн9
сько9канадських перегово9
рів щодо створення зони
вільної торгівлі. А вже у
листопаді 2009 року в От9
таві відбулися перші двос9
торонні консультації щодо
відповідної угоди. Наступ9
ним етапом у безпосеред9
ньому просуванні на цьо9
му став перший раунд ук9
раїнсько9канадських пере9
говорів, який відбувся у
Києві з 17 по 21 травня
2010 року. Другий раунд
переговорів має відбутися
у середині грудня 2010 ро9
ку. Загалом, враховуючи
вже досягнуті результати,
ми цілком реально очікує9
мо на підписання україн9
сько9канадської угоди про
вільну торгівлю вже нас9
тупного року.
Тим часом продовжува9
лося поглиблення україн9
сько9канадської співпраці
у різноманітних галузях.
29–30 вересня 2009 року в
Києві пройшов Україн9
сько9Канадський косміч9
ний та авіаційний бізнес9
саміт, в якому взяли участь
представники 10 авіакос9
мічних компаній Канади
та 46 підприємств та інс9
титутів авіаційної та кос9
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мічної галузей України.
21 травня поточного ро9
ку в м.Торонто відбувся
українсько9канадський
фармацевтичний семінар.
До складу української де9
легації увійшли 43 учасни9
ки, серед яких представни9
ки профільних державних
інституцій, представники
малого та середнього біз9
несу України.
У цьому році посилена
увага приділялася органі9
зації двостороннього біз9
нес9форуму, який відбувся
10–14 червня 2010 року в
м.Едмонтон
(провінція
Альберта, Канада). За його
результатами були закла9
дені підвалини для плідної
співпраці між нашими під9
приємцями у галузі сіль9
ського господарства, енер9
гетики та фінансів. Нас9
тупний форум має відбу9
тися у 2011 році вже в Ук9
раїні в Івано9Франківській
області та Львові.
Слід зазначити, що ваго9
му роль, зокрема і у роз9
витку торговельно9еконо9
мічних відносин між Укра9
їною і Канадою, відіграє
співпраця між регіонами
двох країн. Наприкінці ве9
ресня9початку
жовтня
цього року відбувся візит
до України делегації про9
вінції Саскачеван на чолі із
заступником Глави Уряду
провінції та Міністром фі9
нансів К.Кравцем. 21–25
листопада 2010 року цю
канадську провінцію відві9
дала делегація Житомир9
ської області на чолі з Го9
ловою ОДА С.Рижуком, в
ході якого було підписано
Меморандум про співро9
бітництво між двома регіо9
нами. Триває підготовка
візиту делегації Автоном9
ної республіки Крим на чо9
лі з Головою ради міністрів
В.Джарти, а також Львів9
ської області на чолі з го9
ловою ОДА В.Горбалем до
провінції Онтаріо.
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Україна також продов9
жує залишатися одним із
основних реципієнтів ка9
надської технічної допомо9
ги. Підтвердженням особ9
ливого місця, яке наша
держава займає в зовніш9
ній технічній допомозі Ка9
нади, стало її включення у
лютому 2009 року до спис9
ку 20 країн, на які спрямо9
вується основна частина
(понад 80%) фінансової
допомоги в рамках проек9
тів Канадського агентства
міжнародного розвитку.
Україна – єдина європей9
ська країна у цьому списку.
Канадська допомога Ук9
раїні традиційно була орі9
єнтована на забезпечення
демократичного держав9
ного управління (підви9
щення рівня відповідаль9
ності та підзвітності уря9
дових установ, підвищен9
ня ролі громадськості у
формуванні урядових рі9
шень, та, особливо, забез9
печення верховенства пра9
ва), вдосконалення регіо9
нального врядування та
економічний розвиток ук9
раїнських регіонів, розви9
ток приватного сектора
економіки (з особливою
увагою до малого бізнесу),
реформування сільсько9
господарського сектора,
зміцнення кредитно9фі9
нансового сектора.
Починаючи з 2009 року,
реалізуються нові пріори9
тети канадської технічної
допомоги,
проголошені
Міністром міжнародного
співробітництва Б.Одою:
формування сприятливого
середовища для ведення
бізнесу, підвищення безпе9
ки продовольства, молодь і
діти. При цьому у співпра9
ці з Україною головним
пріоритетом обрано фор9
мування сприятливого се9
редовища для ведення біз9
несу.
26 жовтня 2010 року під
час візиту до України

Прем’єр9міністр Канади
С.Гарпер оголосив про за9
початкування шести нових
проектів технічної допомо9
ги, зокрема, у сфері еконо9
міки та системи юстиції,
збільшивши таким чином
загальну суму такої допо9
моги нашій державі на 36
млн.дол.
Приємно зазначити, що
сьогодні Канада для Украї9
ни є четвертим найбіль9
шим донором технічної до9
помоги у світі.
Загалом, у ході візиту до
України Прем’єр9міністра
Канади С.Гарпера вислов9
лювалася упевненість, що
Україна та Канада мають
створити такі дієві меха9
нізми співпраці, які дали б
можливість отримати по9
зитивний результат за всі9
ма напрямами двосторон9
ніх відносин, насамперед в
поглибленні торговельно9
економічних відносин. До
таких було, зокрема, відне9
сено Угоду про вільну тор9
гівлю, сприяння бізнесо9
вим колам двох держав,
продовження практики
двосторонніх бізнес9фору9
мів. Одним з пріоритетних
завдань також було назва9
но реалізацію контракту
між ДП «Укркосмос» та
компанією «MDA» щодо
створення Національної
супутникової
системи

зв’язку України, яка, серед
іншого, покликана забез9
печити висвітлення Чемпі9
онату Європи з футболу у
2012 році.
Інтенсивний розвиток
політичного діалогу та
торговельно9економічного
співробітництва між на9
шими країнами органічно
доповнюється культурно9
гуманітарної співпрацею,
адже Канада – це країна, де
проживає понад 1 мільйон
200 тисяч українців, де іс9
нують сотні українських
громадських організацій,
понад 90 шкіл, в яких вив9
чається українська мова та
культура, десятки україн9
ських танцювальних ан9
самблів та хорів, десятки
пам’ятників українським
історичним діячам, сотні
пам’яток, пов’язаних з іс9
торією Українського наро9
ду. Саме тому для нас особ9
ливо важливим є подаль9
ший розвиток міжособис9
тісних контактів двох на9
родів, включаючи збіль9
шення можливостей для
спільних поїздок, а також
відкриття нових можли9
востей для вивчення куль9
тури та традицій двох дер9
жав. У цьому році таким
практичним кроком стало
підписання 25 жовтня у
присутності Президента
України В.Януковича та

Прем’єр9міністра Канади
С.Гарпера міжурядового
Меморандуму про взаємо9
розуміння стосовно моло9
діжних обмінів, що дозво9
лить українській та канад9
ській молоді віком від 18
до 35 років отримувати
кращі можливості для по9
дорожування, проживання
та праці в країні, що прий9
має. Для українців цей ме9
морандум також є однією
зі сходинок на шляху до
скасування візового режи9
му з боку Канади, беручи
до уваги, що візовий ре9
жим для канадців було
скасовано нашою країною
ще у 2005 році.
Сьогодні ми також праг9
немо реалізувати проект
навчання в канадських ко9
леджах та стажування в го9
телях й інших закладах ту9
ристичної інфраструктури
близько 300 українців з
метою підготовки нашої
країни до прийому Єв9
ро–2012.
Іншим внеском у пог9
либленні цього напряму є
започаткована 20 років то9
му Канадсько9Українська
парламентська програма,
яка реалізується на кошти
української громади Кана9
ди, і в рамках якої студен9
ти українських вищих нав9
чальних закладів мають
можливість пройти стажу9
вання в Парламенті Кана9
ди. Цього року 23 україн9
ські інтерни, які прибули
на двомісячний термін, ма9
ли змогу на практиці поз9
найомитися з основами де9

мократичного державного
управління, особливостя9
ми розвитку громадян9
ського суспільства, а після
повернення в Україну –
використовувати набутий
досвід для розвитку нашої
держави.
Особливістю
цьогорічної програми ста9
жування стала організація
в її рамках міжнародної
конференції «Модель Ук9
раїни: політика у сфері ос9
віти та виборів», що прой9
шла 11–12 листопада і про
рівень проведення якої
свідчить вітання, надіслане
її учасникам від Прем’єр9
міністра Канади С.Гарпе9
ра, а також участь Посла
України в Канаді та керів9
ника канадської дипуста9
нови в Києві.
Особливістю Канади є
те, що українська культура
становить органічну час9
тинку національної куль9
тури та є складовою бага9
токультурної мозаїки цієї
країни. Можна сміливо
стверджувати, що це є нас9
лідком того, що українці з
1891 року проживають на
канадській землі й разом з
представниками інших на9
родів сумлінно та наполег9
ливо роблять свій внесок в
успішний розвиток Канад9
ської держави.
Наступного, 2011 року,
головною подією нашої
співпраці в культурній
сфері стане урочисте від9
значення 1209річчя посе9
лення українців в Канаді.
Водночас вже цього року
прелюдією до відзначення

цього ювілею стало Всека9
надське турне Національ9
ного заслуженого акаде9
мічного ансамблю танцю
України ім. П. Вірського, у
рамках якого найкращих
українських танцюристів
вітали шквалом оплесків у
25 канадських містах від
Ванкувера до Оттави. У
січні наступного року офі9
ційна програма відзначен9
ня 1209ї річниці відкриєть9
ся прем’єрою балету «Ук9
раїнська різдвяна танцю9
вальна фантазія», що є
спільною постановкою
Українського ансамблю
«Шумка» з м.Едмонтон та
ансамблю ім. П.Вірського
за участю танцюристів Ба9
летної трупи Національної
опери України та Канад9
ського королівського бале9
ту з м.Вінніпег. Крім того,
планується концертне тур9
не Канадської капели бан9
дуристів, яка налічує по9
над 40 учасників, по 10 ук9
раїнських містах, включа9
ючи м.Канів, де представ9
ники Капели висловили
бажання заспівати панахи9
ду пам’яті Великого Коб9
заря. Наступного року та9
кож планується заверши9
ти проект встановлення
пам’ятника Т.Шевченку в
столиці Канади – місті От9
тава, та встановити баре9
льєф українського митця
О.Кошиця в м.Вінніпег,
який буде подарований
громадою міста Богу9
слав.
Разом із тим,
центральним

заходом урочистих святку9
вань стане проведення 11
травня 2011 року, вперше
в історії, в Парламенті Ка9
нади Українського дня, до
якого залучені з канад9
ської сторони Канадсько9
Українська парламентська
група дружби та Конгрес
українців Канади. У цей
день на Парламентський
схил запрошуються про9
демонструвати свої та9
ланти та творчість най9
кращі українські танцю9
ристи, музиканти, співаки
та митці з Канади та Ук9
раїни.
Таким чином, у 2010 році
було збережено та закладе9
но міцні підвалини для ак9
тивного й змістовного ук9
раїнсько9канадського діа9
логу в усіх сферах на най9
ближчу перспективу. До9
сягнення останніх років
засвідчують обопільне ба9
жання та готовність наших
держав розвивати актив9
ний, чесний та взаємови9
гідний діалог, свідченням
чому є ряд нових ініціатив
та проектів, які розрахова9
ні як на коротку, так і се9
редньотермінову перспек9
тиву. І можна стверджува9
ти, що ці проекти та ініціа9
тиви є інвестиціями в май9
бутнє України та Канади,
розвиток
двосторонніх
відносин та міжлюдських
контактів між нашими
країнами.
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Вірно поставлене завдання –
гарантія його розв’язання
«З.С.»: Наскільки динамічно сьогодні
цій винятково важливій царині. Ми маємо
розвиваються білорусько2українські від2
спільно вирішувати складні питання екс9
носини?
порту української електроенергії до Біло9
– Успіхів достатньо, нам є чим пишати9
русі, її транзиту до прибалтійських країн,
ся. Та є й невирішені завдання. Головне, іс9
поставок комплектуючих для будівництва
нує розуміння того, що і як необхідно ви9
енергокомплексів.
рішувати. Необхідний час. Багато чого до9
А співробітництво у машинобудуванні,
сягнуто в галузі економіки, успішно реалі9
особливо важкому, у металургії, в агропро9
зується «Дорожня карта», визначена пре9
мисловому комплексі, у харчовий галузі...
зидентами двох країн, розвивається бага9
Величезні масштаби, привабливі перспек9
топланове співробітництво в гуманітарній
тиви, які обіцяють велику спільну вигоду,
сфері, встановлено теплі людські контак9
тільки, як кажуть, працюй разом із сусіда9
ти.
ми засукавши рукава. Підписано численні
Що приємно, і навесні, і влітку, і восени
угоди, вони відкривають надійну дорогу
цього року постійно йшли консультації.
для плідної взаємодії.
Немає таких питань, які були б засунуті у
У нас дуже тісна співпраця з Білоруссю в
«довгий ящик». Зрозуміло, що ці питання
рамках міжурядової українсько9білорусь9
не з простих, окремим із них скоро випов9
кої комісії . Це ще раз підтверджено на її
ниться два десятки років, але політична
дев’ятнадцятому засіданні, яке відбулося
воля з обох сторін для розв’язання та по9
30 вересня 2010 року в Мінську. Нині оп9
Роман БЕЗСМЕРТНИЙ,
шуку підходів є.
рацьовуються режими співробітництва,
Надзвичайний
Чи може співробітництво між нашими
особливо в торгівлі. Для нас дуже важливо
і Повноважний Посол
країнами стати ще більш активним, про9
мати таку систему, яка органічно погоджу9
України в Республіці
дуктивним і плідним? Так, може. І офіцій9
вала б два певних фактори, вигідних як
Білорусь
ний Мінськ, і офіційний Київ знають, що
для України, так і для Білорусі. Суть її в
для цього треба робити, за рахунок чого активізувати ре9 наступному: Україна забезпечує участь і реалізацію біло9
зерви. Але проблеми, які існують, – об’єктивні. Діалог з руських товарів на ринку СОТ, а Білорусь – реалізацію
цього приводу ведеться на різноманітних рівнях. Части9 наших товарів у рамках Митного союзу. Якщо нам удас9
на питань вже вирішена цього року, частина буде вирі9 ться спільно опрацювати й впровадити на практиці та9
шена у наступному, а деякі питання доведеться відсуну9 кий механізм, думаю, він принесе більші дивіденди обом
ти на більш пізні строки.
державам.
«З.С.»: Серед пріоритетних складових Українсько2
Коли взаємні інтереси України та Білорусі втілюються
Білоруського двостороннього співробітництва – еко2 в спільні проекти й програми, це дуже добре. Для нашої
номічна сфера, зокрема, – енергетика, промисловість, країни досить актуальне завдання – виробництво сіль9
транспорт. Які механізми пожвавлення співпраці у цих госптехніки. Особливо середні трактори, думаю, в 2011
галузях і які дивіденди це обіцяє обом країнам? Які іс2 році підуть і важкі, 3009сильні. У Білій Церкві та Херсо9
нують можливості поглиблення співпраці у сферах ма2 ні вже працюють СП, наш білоруський партнер – знаме9
шинобудування і переробки ресурсів?
нитий МТЗ. Ну, а в Білорусі діє СП з виробництву авто9
– По9перше, хочу наголосити на деяких досить важли9 бусів «Богдан», кранів «Силач» на базі українських роз9
вих моментах. Слід зазначити, що 20109й фактично став робок, відомі українські горілчані та пивоварні компанії
роком, який повернув динаміку двостороннього співро9 теж активно працюють на білоруському ринку – створю9
бітництва на рівень докризового 2009 року. І нині ми ма9 ють СП з розливу власної продукції.
ємо вийти на рекордний обсяг взаємного товарообігу,
У нашій країні дуже затребувані екскаватори, дорожня
який був у 2008 році, – це майже п’ять мільярдів доларів. техніка, тому нині опрацьовується варіант співробітниц9
Це підбадьорюючий, гарний показник.
тва з метою їхнього подальшого випуску в Україні. Нам
По9друге, якщо подивитися останні угоди нашого потрібна сільгосптехніка для комплексної збірки та за9
співробітництва, в них визначена дуже велика, об’ємна готівлі кормів, тому що в нас даний сектор слабкий. То9
програма, яка передбачає конкретну взаємодію в енерго9 му дуже важливе співробітництво з білоруськими під9
забезпеченні. Те, що ми нині говоримо про транспорту9 приємствами, які випускають таку сільгосптехніку, і вся
вання венесуельської нафти через територію України необхідна для цього робота ведеться.
для Білорусі, лише окремий фрагмент співробітництва в
А техніка для комунального господарства? 30 вересня
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підписаний договір про довгострокову виробничу ко9
операцію між «Белкоммунмашем» і Чернігівським ма9
шинобудівним заводом. Довгостроковий тому, що укра9
їнських містам потрібна така техніка, починаючи зі зби9
рання сміття, очищення та миття вулиць і т.д. Тобто пов9
ний її комплекс. Я вже не кажу, наприклад, про техніку
для обслуговування трас і доріг.
Досить важлива й нова галузь для нашого співробіт9
ництва – виробництво доїльних цехів. Сьогодні Україна
та Білорусь спільно будують такі цехи в Німеччині та
Голландії на основі комплектуючих, які випускають під9
приємства наших двох країн. Це дуже гарний проект, у
його реалізації досягнуто серйозних успіхів.
Ще одна галузь нашої взаємодії – освоєння космосу. Ті
напрацювання, які були в системі військово9промисло9
вого комплексу України та Білорусі, сьогодні дуже ефек9
тивно використовуються у цивільних цілях. Підписано
спільний досить детальний план співробітництва в дано9
му сегменті, триває активна робота із взаємного обміну
досліджень в даній галузі.
Є хороші плани по так званому 99му транзитному ко9
ридору, який йде через Мінськ–Гомель–Київ. Тут треба
побудувати сучасні дороги, мости, розбудувати інфрас9
труктуру. Активізувалося регіональне співробітництво!
Особисто я сьогодні не бачу таких перешкод, які мог9
ли б зашкодити успішній реалізації численних спільних
проектів і програм. Є політична воля у керівництва двох
наших держав, є прагнення спільно вирішувати важливі
справи. Ну а працьовитість українців і білорусів загаль9
новідома. Тим паче, якщо вона підкріплена щирою
дружбою, яка має давні традиції.
«З.С»: Чи можна сказати, що робота над «дорож2
ньою картою» близиться до завершення?
– У квітні цього року відбулася зустріч президентів
двох наших держав. Вони прийняли заяву, в якій визна9
чені актуальні та конкретні завдання з розширення двос9
тороннього співробітництва в різних сферах життя. Піс9
ля зустрічі в Гомелі перші віце9прем’єри наших країн
підписали так звану дорожню карту, у якій відпрацьова9
но понад 20 питань.
Нещодавно міжурядова комісія проаналізувала стан
їхньої реалізації. Шість пунктів виконано повністю, з ін9
ших ведеться робота, думаю, до нового року більшість

буде виконано. Адже є питання довгострокові, серед9
ньострокові. Спільно вироблений механізм співробіт9
ництва, особливо в сфері економіки, досить і досить
ефективний, він допомагає знімати будь9які перешкоди.
«З.С.» Парламент Білорусі ратифікував рішення що2
до демаркації українсько2білоруського кордону. Які
впливи матиме цей крок на подальший розвиток дво2
стороннього співробітництва?
– Договір ратифіковано, підписано президентами Ук9
раїни і Республіки Білорусь, залишилася тільки остання
стадія – обмін ратифікаційними грамотами. Причина
настільки тривалих переговорів по обміну – так званий
борг, який декларується білоруською стороною, але не
визнається українською. Ми не розуміємо, яке відно9
шення наша країна має до боргу, який сформувався ще
до створення України як незалежної держави. Дискусія
триває, консультації ведуться постійно.
Є кілька проблем, які необхідно вирішити. Відповідь
на це запитання нещодавно дав Президент Республіки
Білорусь. Він сказав, що є «невеликі питаннячка», які
необхідно вирішити, але це не має впливати на остаточ9
не вирішення ситуації по кордону.
Можу констатувати: як українська, так і білоруська
сторона ведуть відкриту дискусію. Ми чітко бачимо
проблему та обговорюємо її. Думаю, якщо буде добра во9
ля, більшість проблемних питань вдасться вирішити

Ансамбль Національного педагогічного університету імені
М.Драгоманова (м.Київ) під час виступу перед студентами
та викладачами Білоруського державного педагогічного
університету ім. М.Танка

Українські студенти разом із членами української діаспори
Мінська та представниками Посольства України відвідали
с.Косута – місце народження автора першої Конституції
України, гетьмана Пилипа Орлика
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Столиця Республіки Білорусь – Мінськ

швидко, як і зобов’язує нас план, підписаний віце9
прем’єрами.
«З.С.»: Значну увагу лідери України та Білорусі при2
ділили культурному співробітництву. Які додаткові
можливості надасть реалізація підписаних угод для ук2
раїнської діаспори в Білорусі?
– Здійснюється низка заходів, спрямованих на забез9
печення підтримки закордонних українських громад, ак9
тивізується співробітництво з питань забезпечення прав
національних меншин. Триває робота зі створення укра9
їнсько9білоруської міжурядової двосторонньої комісії з
питань забезпечення прав національних меншин.
Реалізуються конкретні кроки з метою розширення та
зміцнення законодавчої бази співпраці із закордонними
українцями. Це дасть змогу посилити правовий захист
закордонних українців, урегулювати координацію та
взаємодію заінтересованих центральних органів вико9
навчої влади щодо надання підтримки закордонним ук9
раїнцям у задоволенні їхніх культурних, мовних, освіт9
ніх та інформаційних потреб, повніше використовувати

Посольство України в Мінську
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духовний, культурний і науковий потенціал закордон9
них українців для утвердження позитивного іміджу Ук9
раїни та зміцнення позицій української нації у світі.
У стані завершення процедура погодження Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених держав9
ним бюджетом для здійснення заходів, спрямованих на
задоволення культурних, освітніх та інформаційних пот9
реб закордонних українських громад.
Важливим елементом механізму забезпечення зв’язків
із закордонним українством залишається діяльність На9
ціональної комісії з питань закордонних українців.
Варто активізувати співробітництво з представниками
політичної та підприємницької еліти країн перебування
з кіл закордонних українців для підтримки зовнішньо9
політичного курсу України, розвивати двосторонні від9
носини та залучати іноземні інвестиції в економіку на9
шої країни, ефективно використовувати координаційні
ради українських організацій для надання широким ко9
лам закордонного українства об’єктивної інформації та
роз’яснення сучасної зовнішньої та внутрішньої політи9
ки України з метою підтримки авторитету нашої держа9
ви, продовжувати роботу серед
українських громад із популяри9
зації статусу закордонного укра9
їнця.
«З.С.»: Які основні завдання
стоять перед дипломатичною
місією України в Білорусі в но2
вому 2011 році?
– У наступному році необхідно
реалізувати все, про що йшлося
вище, та при цьому розуміти, що
наступний рік – це рік 209річчя
Незалежності України. Ювілей9
ні дати стовпів української дум9
ки, літератури, мистецтва є доб9
рим для цього засобом. Тим паче
наступний рік планується як рік
української культури в Респуб9
ліці Білорусь.
Завдання – важлива річ. Вірно
поставлене завдання – це гаран9
тія його розв’язання.

Бейрут – Київ:

діалог триває
Ліван однією з перших
арабських країн визнав не9
залежність України 30
грудня 1991 року. Дипло9
матичні відносини між
двома країнами було вста9
новлено 14 грудня 1992 ро9
ку шляхом обміну нотами.
Посольство України в
Бейруті
започаткувало
свою діяльність у серпні
1995 року, а Посольство
Лівану відкрилося в Києві
у лютому 2006 року.
Політичні контакти між
двома країнами розпоча9
лися на міжпарламент9
ському рівні. У серпні 1995
року в Бейруті перебувала
делегація України на чолі
із заступником голови
Верховної Ради О.Дьомі9
ним, яку супроводжувала
група представників діло9
вих кіл України. 18 серпня
1995 року глава україн9
ської делегації взяв участь
в офіційному відкритті По9
сольства України в Ліван9
ській Республіці. У грудні
1995 року в Києві перебу9

Країна: Ліван
Територія: 10 тис кв.км.
Населення: близько 4 млн.
чол.
Столиця: Бейрут (1,5 млн.
жителів). Найбільші міста: Трі!
полі (200 тис.), Захлє (200
тис.), Сайда (100 тис.), Тір (70
тис. жителів).
За угодою Сайкса!Піко від
1916 року Ліван у 1918 році
було передано під протекто!
рат Франції. Незалежність Лівану було проголошено
26 листопада 1941 року. Франція визнала незалеж!
ність Лівану 22 листопада 1943 року.
З 1975 по 1990 рр. у Лівані точилася Громадянська
війна, основною причиною якої була боротьба за вла!
ду між християнською та мусульманською конфесія!
ми. Війна закінчилася через рік після підписання
1989 року Таїфської угоди, яка, зокрема, визначила
чіткий розподіл влади в країні між християнами та
мусульманами (шиїтами та сунітами).
До 2000 року південний Ліван перебував під ізра!
їльською окупацією. Інші території перебували під

вала парламентська деле9
гація Лівану на чолі з віце9
спікером І.Ферзлі. У ході
візиту був підписаний Ме9
морандум про розвиток
міжпарламентських україн9
сько9ліванських відносин.
Активізації співробіт9

Зустріч Міністра закордонних справ України Костянтина
Грищенка із Президентом Лівану Мішелем Сулейманом

контролем Сирії, військовий
контингент якої був дислокова!
ний у Лівані.
Внаслідок “Кедрової револю!
ції” 2005 року Сирія вивела з Лі!
вану свої війська.
12 липня–14 серпня 2006 ро!
ку мав місце ізраїльсько!ліван!
ський збройний конфлікт. Після
його закінчення згідно з резо!
люцією РБ ООН 1701 (2006 р.)
на півдні країни було значно по!
силено Тимчасові сили ООН (ТСООНЛ) та розташова!
но підрозділи ліванської армії.
Цікаві факти: Ліван (назва походить від семіто!ха!
мітського кореня “лаб(в)ан”– “білий”, колір засніже!
них гір) згадується в Біблії більше за 70 разів; ліван!
ський кедр був основним матеріалом при будівництві
першого храму в Єрусалимі царем Соломоном 3000
років тому. За кордоном проживає понад 12 млн. лі!
ванців, які володіють значними капіталами. Серед них
– мексиканець ліванського походження Карлос Слім
Гелу – найбагатша на сьогодні людина світу (53,5
млрд. дол. США).

ництва між двома країна9
ми сприяв офіційний візит
прем’єр9міністра Лівану
Рафіка Харірі до Києва
24–25 березня 1996 року.
Важливим у політичному
плані стало підписання в
ході цього візиту Спільно9
го комюніке, а також доку9
ментів, які заклали основу
договірно9правової бази
двосторонніх відносин –
Угоди про торгівлю і спів9
робітництво в економічній
галузі та Угоди про заохо9
чення та взаємний захист
інвестицій.
У 1999–2001 роках Лі9
ван відвідували Заступ9
ник міністра закордонних
справ України та Повно9
важний Представник Ук9
раїни на Близькому і Се9
редньому Сході, а у 2002 р.
– міністр освіти та науки
України.

З ліванського боку у
2001 році в Україні з візи9
том перебував Міністр
оборони, а у 2004 році –
Міністр виховання та ви9
щої освіти.
Значною подією у роз9
витку двосторонніх відно9
син став офіційний візит
Президента України Л.Куч9
ми до Лівану 22–23 квітня
2002 року. В ході візиту бу9
ло підписано три угоди:
Конвенцію про уникнення
подвійного оподаткуван9
ня, Міжурядову угоду про
повітряне сполучення та
Міжурядову угоду про
співробітництво в галузі
освіти та наукових дослід9
жень.
Нового імпульсу двосто9
роннім відносинам надав
офіційний візит в Україну
8–9 липня 2003 року пре9
зидента Лівану Еміля Ла9
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ПОЛІТИКА
худа на чолі представниць9
кої делегації. У ході візиту
була суттєво зміцнена до9
говірно9правова база, зок9
рема, укладено п’ять угод
– про співробітництво в
галузі науки і технологій,
про співробітництво в га9
лузі культури, про співро9
бітництво в галузі медици9
ни і охорони здоров’я, про
співробітництво в галузі
туризму та про співробіт9
ництво в митних справах.
Починаючи з 2005 року,
інтенсивність політичного
та економічного співробіт9
ництва помітно знизилася.
Це пояснюється насампе9
ред складною безпековою
ситуацією в Лівані (масові
демонстрації з вимогами
про виведення сирійських
військ, викликані вбивст9
вом у лютому 2005 р. ко9
лишнього Прем’єр9мініст9
ра Лівану Рафіка Харірі;
війна між Ізраїлем та “Хиз9
боллах” влітку 2006 р.;
кількамісячне збройне
протистояння між ліван9
ською армією та іслам9
ськими екстремістами в
таборі палестинських бі9
женців “Нагр ель9Баред”
2007 року, в якому загину9
ли 168 військовослужбов9
ців; переростання політич9
ного протистояння між
парламентською більшіс9
тю і опозицією у збройні
сутички в Бейруті та ін9
ших містах у травні 2008
року, внаслідок чого заги9
нуло 68 осіб). Несприят9
ливою була й політична
ситуація в Лівані (тривала
криза, пов’язана з виходом
міністрів від опозиції зі
складу коаліційного уряду
наприкінці 2006 р. та за9
кінченням повноважень
Президента Е.Лахуда у
листопаді 2007 р., яка була
вирішена підписанням уго9
ди в Досі у травні 2008 р.,
що відкрило шлях до об9
рання нового президента і
відновлення роботи уряду;
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проведення парламент9
ських виборів у червні
2009 р. та тривале форму9
вання нового коаліційного
кабінету, яке завершилося
9 листопада 2009 р.).
Для кращого розуміння
причин такої ситуації в Лі9
вані необхідно брати до
уваги його особливості. Лі9
ван є багатоконфесійною
та
багатонаціональною
країною (при населенні
близько 4 млн. загалом на9
раховується 18 різних ре9
лігійних течій християнс9
тва і мусульманства, які
активно впливають на по9
літичну ситуацію, що є од9
нією з причин її нестабіль9
ності). Це обумовлює сис9
тему державного устрою
Лівану, що базується на
міжконфесійному розподі9
лі вищих посад (президент
– християнин9мароніт, пре9
м’єр9міністр – мусульма9
нин9суніт, голова парла9
менту – мусульманин9ши9
їт) та рівній кількості
місць у парламенті (по 64
для християн і мусуль9
ман).
Уряд національної єд9
ності, створений у листо9
паді 2009р., є фактично мі9
ніпарламентом і включає
міністрів різних політич9
них партій, які мають час9
то протилежні погляди з
таких важливих питань, як
подальша доля зброї, що
належить
“Хизболлах”,
повноваження державних
органів, приватизація, ви9
борча та адміністративна
реформи, конфесіоналізм,
відносини Лівану з країна9
ми Заходу, з одного боку, і
з Сирією та Іраном – з ін9
шого, близькосхідне врегу9
лювання. Це значною мі9
рою ускладнює прийняття
рішень із нагальних пи9
тань внутрішньої та зов9
нішньої політики. Свід9
ченням цього є гострі супе9
речки в останні тижні між
парламентською більшіс9

Зустріч Міністра закордонних справ Костянтина Грищенка
з Головою Національної Асамблеї Лівану Набігом Беррі

тю та опозицією довкола
Спеціального трибуналу
ООН для Лівану в справі
вбивства колишнього Пре9
м’єр9міністра Рафіка Харі9
рі, які ставлять під загрозу
подальше існування уряду.
“Хизболлах” та її союзни9
ки, побоюючись звинува9
чень у причетності шиїт9
ської партії до злочину, за9
являють, що цей судовий
орган є “ізраїльським про9
ектом” і з ним необхідно
припинити всілякі зноси9
ни, тоді як глава кабінету
Саад Харірі та його полі9
тична сила підтримують
діяльність трибуналу.
Незважаючи на складну
політичну та безпекову си9
туацію в Лівані, у 2010 ро9
ці здійснено кроки, спря9
мовані на відновлення
двостороннього україн9
сько9ліванського політич9
ного діалогу на високому
рівні. Йдеться насамперед
про офіційний візит до
Бейрута 17–18 жовтня
цього року Міністра закор9
донних справ України Кос9
тянтина Грищенка, який
став першим в історії дво9
сторонніх відносин. Це
був також перший візит Мі9
ністра закордонних справ
(після його призначення)
до арабської країни, який
засвідчив, що Україна при9
діляє належну увагу роз9
витку співробітництва з
арабським світом.
Візит підтвердив заці9

кавленість ліванських по9
літиків і бізнесменів до
розвитку всебічної спів9
праці з Україною.
Під час зустрічей з ліван9
ськими посадовцями Мі9
ністр закордонних справ
України обговорив питан9
ня інтенсифікації політич9
ного діалогу, активізації
торговельно9економічного
та інвестиційного співро9
бітництва, розвитку спів9
праці в освітній сфері. Від9
бувся обмін думками щодо
актуальних регіональних
питань, зокрема, перспек9
тив близькосхідного вре9
гулювання.
У рамках візиту глава
українського зовнішньо9
політичного відомства зус9
трівся з Президентом Лі9
ванської Республіки Мі9
шелем Сулейманом, Голо9
вою Національної асам9
блеї Набігом Беррі, провів
переговори з Міністром за9
кордонних справ та у спра9
вах емігрантів Ліванської
Республіки Алі аль9Шамі.
Відбулася зустріч Мініс9
тра з представниками лі9
ванських ділових кіл.
Глава українського зов9
нішньополітичного відом9
ства дав інтерв’ю провід9
ній ліванській арабомов9
ній газеті “Аль9Нагар” та
Центральному агентству
новин “Аль9Марказія”.
З метою подальшої акти9
візації політичного діалогу
на високому та найвищому

рівнях наразі опрацьову9
ються строки здійснення
офіційного візиту до Киє9
ва Прем’єр9міністра Ліван9
ської Республіки Саада
Харірі на запрошення
Прем’єр9міністра України
Миколи Азарова (І півріч9
чя 2011 року) та узгоджу9
ються конкретні терміни
проведення у лютому 2011
року офіційного візиту до
Києва Голови національної
Асамблеї Ліванської Рес9
публіки Набіга Беррі (ві9
зит планувався наприкінці
травня 2010 року, однак із
об’єктивних причин був
перенесений ліванською
стороною на пізніший
час).
У Національній асамблеї
Лівану та Верховній Раді
України створені депутат9
ські групи з міжпарла9
ментських зв’язків відпо9
відно з Україною та Ліва9
ном (українську групу
очолює Тарас Чорновіл, лі9
ванську – Мішель Муса).
Опрацьовується питання
запрошення ліванськими
парламентаріями їхніх ук9
раїнських колег здійснити
візит до Бейрута.
Планується також про9
ведення в І півріччі 2011
року в Києві політичних
консультацій між МЗС
двох країн на рівні заступ9
ників Міністра.

Договірно2правова
база українсько2
ліванських відносин
Договірно9правова база
українсько–ліванських
відносин включає 15 чин9
них угод (10 міждержав9
них/міжурядових та 5
міжвідомчих). Слід відзна9
чити насамперед Угоди
про торгівлю та економіч9
не співробітництво; про
сприяння та взаємний за9
хист інвестицій; Конвен9
цію про уникнення подвій9
ного оподаткування, а та9
кож Угоди про співробіт9

Зустріч із Міністром закордонних справ Лівану Алі альШамі

ництво в галузі освіти та
наукових досліджень; про
повітряне сполучення; про
співробітництво в галузі
культури; про співробіт9
ництво в галузі туризму.
У жовтні 2010 року оста9
точно погоджено й пара9
фовано тексти Угоди про
правову допомогу у ци9
вільних та кримінальних
справах і Угоди про екс9
традицію. На початку лис9
топада 2010 року погодже9
но проект Угоди про вза9
ємне визнання документів
про освіту, наукові ступені
та вчені звання.
На завершальній стадії
опрацювання перебувають
проекти Угоди про реадмі9
сію та виконавчого Прото9
колу до неї, а також Угоди
про торговельне судно9
плавство.
Крім того, започаткова9
но роботу з метою укла9
дення договірних доку9
ментів про співпрацю між
вищими навчальними зак9
ладами України та Лівану
та щодо міжрегіонального
співробітництва. Зокрема,
у жовтні 2010 року в ході
візиту до Лівану делегації
Національного універси9
тету “Львівська політехні9
ка” було підписано Угоду
про співробітництво між
цим навчальним закладом
та Американським універ9
ситетом науки і технологій
Бейруту.
Опрацьовується питан9

ня укладення угоди між
ТПП Львівської області та
Торгово9промисловою і
сільськогосподарською па9
латою Захле і Долини Бе9
каа.

Торговельно2економічне
та інвестиційне
співробітництво
Іншою особливістю Лі9
вану є те, що попри склад9
ну політичну та безпекову
ситуацію та фінансову
кризу, що вразила багато
провідних держав світу,
його економіка демонс9
трує помітну стабільність
завдяки чіткій роботі бан9
ківської системи та активі9
зації будівельної і турис9
тичної сфери. В останні
роки в Лівані робиться ба9
гато для того, щоб повер9
нути країні славу “Близь9
косхідної Швейцарії”, про9
відного банківського та фі9
нансового центру регіону
(при населенні близько 4
млн. в Лівані налічується
66 комерційних банків).
Кредитні обмеження в
США, Європі та деяких
країнах Перської затоки
змусили багатьох ліван9
ських експатріантів та гро9
мадян інших арабських
країн перемістити велику
частину своїх активів до
ліванських банків. Активи
66 ліванських банків на кі9
нець 2009 року досягли
114 млрд. дол. США (при
валовому внутрішньому

продукту 33 млрд. дол.
США за 2009 рік). За ін9
формацією Центрального
банку Лівану, в той час як
США та країни Європи бо9
рються з міжнародною фі9
нансовою кризою, ліван9
ські банки зіштовхнулися
з безпрецедентним зрос9
танням грошових перека9
зів із9за кордону, які в 2009
році становили 7 млрд.
дол. США. Бейрут наразі
розглядається багатьма
вкладниками як зона від9
носної фінансової стабіль9
ності.
У 2009 р. Ліван відвідали
майже 2 млн. іноземних
туристів, головним чином
із аравійських нафтових
монархій та Європи, що
дало можливість отримати
прибуток у 7 млрд. дол.
США і стало одним з важ9
ливих факторів успішного
розвитку економіки (у
2010 р. очікується 2,5 млн.
іноземних туристів).
У країні активно буду9
ються дороги, мости, жит9
лові та офісні будинки, що
потребує великої кількості
металу та виробів з нього,
які становлять значну пи9
тому вагу українського
експорту.
Все це створює сприят9
ливі умови для торговель9
но9економічного співро9
бітництва між Україною та
Ліваном, яке за останні ро9
ки характеризується пози9
тивною динамікою. За да9
ними Держкомстату Укра9
їни, товарообіг між двома
країнами за 2009 рік стано9
вив 697,6 млн. дол. США, з
них 694,1 млн. дол. США
становить
український
експорт та 3,5 млн. дол.
США – український ім9
порт. Попри світову фінан9
сову кризу, товарообіг зріс
удвічі порівняно з 2008 ро9
ком. За Україною зберіга9
ється суттєве позитивне
сальдо (99%).
За перші дев’ять вісім мі9
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сяців 2010 року товарообіг
між нашими країнами ста9
новив 722,6 млн. дол. США.
У 2009 році змінилася
загальна структура екс9
порту української продук9
ції порівняно з 2008 роком.
Зокрема, група “Чорні ме9
тали та вироби з них” ста9
новить 54% (у 2008 році –
93,4%), “Зернові культури”
– 22% (у 2008 році – 4,7%),
“Енергетичні матеріали:
нафта та продукти її пере9
гонки” – 16% (у 2008 році
– 1%).
За цей же період у струк9
турі ліванського експорту
в Україну група “Меблі:
ліжка, матраци та інше”
становить 21%, “Пластма9
са та вироби з неї –16%,
“Папір, картон” – 14%,
“Перероблені овочі, фрук9
ти” – 11% , “Цитрусові, го9
ріхи” – 8%, “Кава, чай, спе9
ції” – 7%.
Упродовж 2009 року Лі9
ван імпортував, за даними
ліванської митниці, 1 млн.
214 тисяч тон різної мета9
лопродукції, в тому числі
247 тисяч тон з України,
що є 20% від загального
обсягу. Водночас, за дани9
ми української митниці,
ліванські компанії вивезли
з України 1 млн. 305 тисяч
тон різної металопродук9
ції, тобто лише 18% мета9
лопродукції було ввезено
на ліванський ринок без9
посередньо з України, а

решта реекспортувалося
до інших арабських країн.
Збільшення експорту
продукції металургійного
комплексу на ліванський
ринок, зокрема розширен9
ня його асортименту, вима9
гає насамперед підвищен9
ня якості продукції та дот9
римання вимог відповід9
них міжнародних стандар9
тів виробництва.
Водночас
ліванський
споживач готовий на сьо9
годні розширити закупки з
України наступних видів
продукції металургійного
комплексу:
• труби різного діаметру,
в т.ч. нікельовані;
• довгопрофільна про9
дукція, така як кути та всі
види брусів та балок;
• гальванізовані листи та
котушки, гарячекатані та
холоднокатані листи та ко9
тушки, гофровані листи;
• металева арматура для
будівельних та ремонтних
робіт;
• готові металоконструк9
ції.
Упродовж 2009 року Лі9
ван імпортував 1 млн. 44
тисячі тон різних зернових
культур, в тому числі з Ук9
раїни 274 тис. тон, що ста9
новить 26% від загального
обсягу. В 2009 році Україна
збільшила експорт зерно9
вих до Лівану в 3,4 разу.
Всі зернові, закуплені лі9
ванськими компаніями в
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Україні, завезені на місце9
вий ринок.
Водночас, як свідчать пе9
реговори з представника9
ми ліванських бізнесових
кіл, існують можливості
для розширення експорту
до Лівану з Україні зерно9
вих та олійних культур,
зокрема, пшениці продо9
вольчої та фуражної, ячме9
ню та кукурудзи.
Співпраця між нашими
країнами не має обмежува9
тися простим товарообмі9
ном. Наразі є можливість
диверсифікації економіч9
ного співробітництва шля9
хом залучення промисло9
вого, технологічного та на9
уково9технічного потенці9
алу України для реалізації
стратегічних економічних
проектів на території Ліва9
ну. Необхідно передбачити
в цих проектах трансфер
сучасних українських тех9
нологій.
Також є перспективи
співробітництва в енерге9
тичній сфері. Українські
компанії могли б брати
участь у спорудженні теп9
лових електростанцій з
поставкою вітчизняних
турбін; будувати в гір9
ських районах Лівану міні9
гідроелектростанції
та
дамби, споруджувати ЛЕП,
постачати широкий спектр
енергетичного обладнання
(трансформатори, генера9
тори тощо).
Наразі увага ліванських
бізнесменів привернута до
передових розробок київ9
ського підприємства “Ква9
зар” в галузі сонячної
енергетики, що в умовах
Лівану є вкрай вигідним. У
Лівані катастрофічно не
вистачає електроенергії.
Потужності ліванських
електростанцій становлять
1500 Мвт при фактичній
потребі країни в 2300 Мвт,
що змушує запроваджува9
ти погодинне нормування
електропостачання та ши9

роке використання місце9
вих дизельних генераторів.
Україна також зацікавле9
на в реалізації на території
Лівану державних проек9
тів на тендерній основі,
зокрема, на постачання па9
сажирських автобусів для
громадського транспорту,
розширення
морських
портів та поглиблення їх
акваторії, будівництва гід9
ротехнічних та берегових
споруд, будівництва 35 км
залізниці від Тріполі до си9
рійського кордону.
Посольством наразі оп9
рацьовується питання що9
до візиту Міністра тран9
спорту і громадських робіт
Лівану Газі Аріді в Україну
на запрошення ТОВ “Ав9
томобільний дім “Богдан”
для ознайомлення з його
продукцією з метою її
можливої закупки для
громадського транспорту
Бейрута.
Достатня сировинна база
обох країн є хорошою пе9
редумовою для створення
спільних виробничих по9
тужностей у харчопере9
робній галузі.
На початку ц.р. в Лівані
перебували представники
української компанії “Тер9
ра Фуд” (торгова марка
“Тульчинка”), які провели
переговори з зацікавлени9
ми бізнесменами щодо
можливості виходу його
продукції на місцевий ри9
нок, а також ринки інших
арабських та мусульман9
ських країн. Наразі компа9
нія “Терра Фуд” розпочала
експорт українського вер9
шкового масла на місце9
вий ринок.
Зацікавленість у ліван9
ських бізнесменів викли9
кає також сільськогоспо9
дарська техніка: колісні та
гусеничні трактори неве9
ликої потужності, сіялки,
плуги, борони, культивато9
ри. Крім того, ліванських
фермерів цікавлять міне9

ральні добрива україн9
ського виробництва.
Перспективними сфера9
ми українсько9ліванського
торговельно9економічного
співробітництва залиша9
ються сільське господарс9
тво, енергетика, промисло9
вість, будівництво, ірига9
ція і водне господарство,
транспорт.
Відповідно до укладеної
у 1996 році двосторонньої
торговельно9економічної
угоди, створено Міжуря9
дову українсько9ліванську
комісію з торговельно9еко9
номічного співробітниц9
тва. На сьогодні Головою
Української частини Комі9
сії призначено Міністра
економіки В.Цушка, Голо9
вою Ліванської частини –
міністра економіки та тор9
гівлі Лівану Мохамеда Са9
фаді. Наразі ведеться ак9
тивна підготовка до прове9
дення першого засідання
Міжурядової українсько9
ліванської комісії з питань
торговельно9економічного
співробітництва в Києві
29–30 листопада ц.р. Запо9
чаткування роботи Комісії
має забезпечити механізм
міжвідомчої координації
двостороннього економіч9
ного співробітництва.
Станом на вересень мі9
сяць 2010 року загальний
обсяг ліванських інвести9
цій в економіку України
досяг 20 млн. 200 тисяч
дол. США. На території
України зареєстровано 56
підприємств за участю лі9
ванського капіталу. Серед
цих підприємств лише
кілька займаються вироб9
ництвом. Загалом в галузе9
вій структурі розподілу лі9
ванських інвестицій в Ук9
раїні переважає торгівля
та громадське харчування
– на цю галузь припадає
близько 85% загального
обсягу інвестицій. Серед
інших галузей можна ви9
окремити харчову промис9

ловість і заготівлю.
Під час зустрічі з ліван9
ськими бізнесменами 17
жовтня ц.р. Міністр закор9
донних справ України Кос9
тянтин Грищенко привер9
нув їхню увагу до кроків,
які здійснюються керів9
ництвом України для ство9
рення сприятливих умов
іноземним інвесторам, і
запропонував розглянути
можливість участі у реалі9
зації масштабних проектів,
зокрема в рамках підготов9
ки до проведення в нашій
країні Чемпіонату Європи
з футболу Євро–2012.

Культурно2гуманітарне
співробітництво
Культурно9гуманітарно9
го співробітництво перед9
бачає здійснення ціле9
спрямованих заходів з по9
пуляризації в Лівані над9
бань української культури,
культурної спадщини, тра9
дицій.
Популяризації україн9
ського мистецтва сприяли
виступи дитячих колекти9
вів: Ансамблю ім. Вірсько9
го, спортивно9хореогра9
фічного ансамблю “Візіно9
ва” (Центр дитячої та
юнацької творчості Соло9
м’янського району м. Киє9
ва) та ансамблю “Кияноч9
ка”. За ініціативи та спри9
яння Посольства 1 грудня
2009 р. в Палаці ЮНЕСКО
в Бейруті відбувся фести9
валь українського дитячо9

го танцю, у якому взяли
участь вищезгадані молод9
ша група Ансамблю ім.
Вірського та ансамбль “Ві9
зінова”, а також ліванські
дитячі аматорські танцю9
вальні гуртки. Вечір став
справжнім святом мистец9
тва та дружби між дітьми
та народами України та Лі9
вану. На заході були при9
сутні представники ліван9
ського уряду, депутати
парламенту, генералітет,
дипломатичний корпус, ді9
ячі мистецтв, духовенство,
мешканці столиці та інших
міст, українські громадя9
ни, які проживають у Ліва9
ні.
Традиційно підтриму9
ються зв’язки з таланови9
тими співвітчизниками,
які постійно проживають у
Лівані, зокрема, відомою
українською піаністкою
Тетяною Примак–Хурі; лі9
ванською художницею ук9
раїнського походження
Наталкою Дзядик–Хабіб;
з Оленою Салібою – керів9
ником дитячої студії ма9
люнку.
До кінця 2010 року та9
кож плануються виступи в
Лівані українських мис9
тецьких колективів, прове9
дення “Дня України” в од9
ному з Ліванських універ9
ситетів.
Проводяться заходи з
нагоди пам’ятних дат в
житті України. Так, 29 лис9
топада 2009 р. Греко9като9

лицький патріарх Антіохії
і всього Сходу, Олексан9
дрії та Єрусалима Грегорі9
ос ІІІ відслужив у Бейруті
панахиду в пам’ять жертв
Голодомору в Україні, а 25
квітня 2010 р. православ9
ний митрополит Бейрута
Еліас Ауді відслужив мо9
лебень пам’яті героїв і
жертв Чорнобиля. У рам9
ках відзначення 659ї річни9
ці Перемоги над фашиз9
мом спільно з посольства9
ми Російської Федерації,
Казахстану та Вірменії у
травні ц.р. відбувся офі9
ційний прийом, на який
були запрошені представ9
ники ліванського офіцій9
ного керівництва, парла9
менту, бізнесової та ділової
еліти,
дипломатичного
корпусу та української
громади. Проведено вис9
тавку репродукцій картин
та фотографій з тематики
Великої Вітчизняної війни
в університеті “Баламанд”
(Північний Ліван). До
участі у заходах, які прово9
дяться Посольством з від9
значення важливих дат в
історії України, постійно
залучаються українські
громадяни та члени їхніх
змішаних сімей, які про9
живають в Лівані.
Дві країни тривалий час
співпрацюють у питанні
навчання ліванських сту9
дентів в українських нав9
чальних закладах. Цьому
сприяє робота Посольства

Відкриття Українського культурного центру

29

ПОЛІТИКА

Виступ молодшої групи ансамблю ім. П.Вірського

з пропагування серед лі9
ванської
громадськості
можливостей
здобуття
якісної та доступної вищої
освіти в Україні. Наразі в
Україні навчається близь9
ко 660 ліванських студен9
тів. Основні спеціальності
– медичні, інженерні, тех9
нічні. На 2010 рік урядом
України виділено п’ять
стипендій для навчання в
Україні громадян Лівану.
Загалом
нараховується
кілька тисяч ліванців, які
закінчили українські нав9
чальні заклади і успішно
працюють в Лівані та ін9
ших країнах світу. Багато з
них займаються активною
громадською діяльністю у
складі Асоціації випускни9
ків вузів колишнього
СРСР.
Опрацьовується питан9
ня щодо започаткування
вивчення української мови
студентами Вищого колед9
жу Шуф (м. Бааклін, Гір9
ський Ліван). Налагоджу9
ються прямі зв’язки між
українськими та ліван9
ськими навчальними зак9
ладами. Так, наприкінці
жовтня 2010 року відбувся
візит до Лівану ректора
Національного універси9
тету “Львівська політехні9
ка” (м. Львів) професора
Юрія Бобало на запрошен9
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ням президента Американ9
ського науково9техноло9
гічного університету в
Бейруті Хіям Сакр. У ході
візиту було підписано Уго9
ду про співпрацю між дво9
ма університетами і домов9
лено про обмін студента9
ми, науковцями та спор9
тивними колективами. Лі9
ванська делегація відвідає
Львів у травні 2011 року.
За ініціативи активістів
української громади та за
сприяння Посольства ство9
рено і започатковано ді9
яльність громадської неуря9
дової організації “Україн9
ський культурний центр”.
Планується, що на її базі
працюватимуть різнома9
нітні творчі та спортивні
гуртки, бібліотека, неділь9
на школа з вивчення укра9
їнської мови, курси араб9
ської мови. Опрацьовують9
ся питання щодо надання
сприяння “Українському
культурному центру” у
розробці і функціонуванні
веб9сайту, підготовці та ви9
пуску його щомісячного
періодичного видання.
Розвивається молодіж9
ний обмін між двома краї9
нами. Зокрема, за сприян9
ня Посольства влітку 2009
та 2010 років ліванські ді9
ти відпочивали в Міжна9
родному дитячому центрі

“Артек”, де взяли участь у
Міжнародних
дитячих
фестивалях “Змінимо світ
на краще”.
Значний потенціал існує
для розвитку двосторон9
ньої співпраці у сфері ту9
ризму. Важливим у цьому
плані є взаємне поширен9
ня інформації про Україну
та Ліван як привабливих і
доступних туристичних
партнерів. Щороку Украї9
ну відвідують близько
двох тисяч ліванських ту9
ристів. Збільшенню кіль9
кості ліванських туристів
покликаний сприяти, се9
ред іншого, випуск По9
сольством інформаційно9і9
міджевого журналу про
Україну до 209ї річниці
Декларації про державний
суверенітет України та 199ї
річниці Незалежності Ук9
раїни.
Невеликий за територі9
єю Ліван має багато ціка9
вих природних, історич9
них, релігійних культур9
них пам’яток, розвинену
готельну мережу, однак
цей потенціал поки що не9
достатньо використову9
ється українськими туро9
ператорами.
Загалом варто зазначи9
ти, що культурно9гумані9
тарні зв’язки між двома на9
родами історично розвива9
лися з часів паломництва
українців на Святу землю,
їхньої діяльності в устано9
вах Царської Росії в Ліва9
ні. Особливо слід виокре9
мити видатного науковця
українського походження
(народився в м.Новоград9
Волинську), сходознавця,
славіста, історика літера9
тури, письменника, публі9
циста й перекладача Ага9
тангела Юхимовича Крим9
ського, який у 1896–1898
роках був відряджений
Петербурзьким Лазарев9
ським інститутом східних
мов до Лівану. А.Крим9
ський жив у ліванській

сім’ї, працював у бейрут9
ських рукописних схови9
щах та бібліотеках і зібрав
багатий матеріал про зви9
чаї, традиції і побут ліван9
ців, особливості арабської
мови у цьому регіоні. Вче9
ний написав бейрутський
цикл віршів “Пальмове
гілля”, йому належать ці9
каві роботи про лінгвіс9
тичні відповідності в араб9
ській та українській мовах.
Значна частина його оригі9
нальних листів з Лівану
зберігається у Централь9
ній науковій бібліотеці
Академії наук України.
24 жовтня ц. р. Посольс9
тво разом із диппредстав9
ництвами інших країн, ак9
редитованих у Лівані, взя9
ло участь у благодійному
“дипломатичному базарі”,
який відбувся в Палаці
ЮНЕСКО в Бейруті. Було
представлено вироби на9
родних промислів Украї9
ни, українські сувеніри,
іміджеві продукцію про
Україну. Зібрані кошти пе9
рераховано на допомогу
постраждалим від повені в
Пакистані.

Захист прав та інтересів
українських фізичних і
юридичних осіб в Лівані
Політична і безпекова
ситуація в Лівані та близь9
косхідному регіоні в ціло9
му, яка характеризується
перманентним загострен9
ня напруги та періодични9
ми спалахами насильства,
особливості адаптації гро9
мадян України до прожи9
вання в умовах країни, де
релігійні та культурні тра9
диції значно відрізняються
від українських, вимага9
ють підвищеної уваги до
питання захисту прав та
інтересів фізичних та юри9
дичних осіб України в Лі9
вані.
На постійному консуль9
ському обліку перебуває
близько двохсот, на тимча9

совому – понад 2300 гро9
мадян України. Здебіль9
шого це українки, одруже9
ні з громадянами Лівану,
та їхні діти. Враховуючи
релігійні особливості лі9
ванського шлюбного зако9
нодавства, захист прав цієї
категорії громадян вима9
гає постійної уваги, зокре9
ма в тому, що стосується
прав та обов’язків подруж9
жя відносно дітей, вста9
новлення опіки.
У грудні 2009 року за9
безпечено повернення на
Батьківщину двох україн9
ських моряків, членів екі9
пажів суден, які затонули в
Середземному морі побли9
зу ліванських берегів.

Проблемні питання
По9перше, виходячи з
реалій країни, особливої
уваги потребує відпрацю9
вання механізму захисту
прав жінок, одружених з
громадянами Лівану та їх9
ніх дітей. Суть питання по9
лягає в тому, що зважаючи
на особливості ліванського
законодавства, після при9
буття до Лівану таких змі9
шаних сімей, як правило,
укладається релігійний
шлюб. У подальшому, в ра9
зі розірвання такого шлю9
бу, згідно з чинним законо9
давством Ліванської Рес9
публіки, опікунство над
неповнолітніми дітьми пе9
редається по чоловічій лі9
нії, зокрема опікуном стає
її законний батько, або
батько батька (дід), а та9
кож, якщо опікун бачить
загрозу своєму опікунству
і висуває позов з цього
приводу, то приймається
відповідне рішення і пос9
танова суду про заборону
на виїзд дітей за межі Ліва9
ну. В деяких випадках пи9
тання ускладнюється та9
кож тим, що громадянки
України набувають грома9
дянства Ліванської Рес9
публіки.

Уже
впродовж
кількох років на кон9
тролі Посольства
знаходиться ряд
справ про повернен9
ня дітей громадянок
України, яким було
заборонено виїзд за
межі Лівану після
розірвання шлюбу
між їх батьками. На
сьогодні правовий
механізм вирішення
подібних питань від9
сутній. Укладення
Угоди між Україною
та Ліваном про пра9
вову допомогу та
правові відносини у
цивільних та кримі9
нальних справах,
текст якої остаточно узгод9
жений і парафований у
жовтні 2010 року, дасть
змогу у майбутньому вирі9
шувати подібні питання.
По9друге, ліванське за9
конодавство про працю пе9
редбачає, що іноземні гро9
мадяни можуть влаштува9
тися на роботу лише у ви9
падку оформлення робочої
візи. Таким чином, грома9
дяни України, які приїхали
до Лівану як члени сімей,
навіть після оформлення
дозволу на постійне про9
живання в країні обмеже9
ні в праві працевлашту9
вання.
Додаткових механізмів
захисту потребують також
громадяни України, які
приїхали в Ліван у ролі ар9
тистів нічних клубів та ка9
баре. Як правило, вони го9
тові працювати за будь9я9
ких умов, не вникаючи в
особливості контрактів,
які вони підписують. Зде9
більшого це документи, в
яких права українських
громадян абсолютно не за9
хищені – відсутні поло9
ження про медичні витра9
ти, страхування від нещас9
них випадків, придбання
квитків для повернення в
Україну тощо.

Баальбек, Храм Бахуса

Усе це дає підстави гово9
рити, що назріла нагальна
необхідність ініціювання
укладення угоди про вза9
ємне працевлаштування
громадян, яка сприятиме
створенню правових рамок
та визначенню певних
обов’язкових вимог, за
яких громадяни України
зможуть працювати в Лі9
вані, та навпаки.

Розвиток взаємовигід2
ного співробітництва
України з Ліваном
У політичному плані Лі9
ван є одним з активних
учасників близькосхідного
мирного процесу, від пози9
ції якого значною мірою
залежать перспективи вре9
гулювання арабсько9ізра9
їльського конфлікту, без9
пека і стабільність у регіо9
ні. У 2010–2011 роках він є
непостійним членом Ради
Безпеки ООН від групи
арабських країн. Ліван
вважається найбільш де9
мократичною країною в
арабському світі, підтвер9
дженням чого стало успіш9
не проведення у 2009 році
парламентських виборів,
визнаних міжнародною
спільнотою чесними і про9
зорими.

Поряд з цим Ліван ста9
новить інтерес для Украї9
ни як ринок товарів, пос9
луг і технологій, перспек9
тивний інвестор капіталів,
транспортний, торговель9
ний і фінансовий центр і
посередник у стратегічно
важливому регіоні Близь9
кого Сходу.
Запланована на най9
ближчий рік низка заходів
ставить за мету подальше
зміцнення двосторонніх
відносин, насамперед шля9
хом активізації політично9
го діалогу та розширення
торговельно9економічного
співробітництва.
Здійснюються практичні
кроки для забезпечення
належних умов диплома9
тичної присутності Украї9
ни в Лівані. Зокрема, до
кінця 2010 року плануєть9
ся завершення споруджен9
ня нової будівлі Посоль9
ства загальною площею
понад 2000 кв.м, яке здій9
снюється за сприяння ві9
домого ліванського біз9
несмена і друга України
Рафіка Дау.
За матеріалами
Посольства України
в Ліванській Республіці
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Проблеми становлення
Союзу заради Середземномор’я

Євген РЯБІНІН,
кандидат політичних наук
Європа – це одна велика
клаптева ковдра, під яку
прагнуть потрапити міль9
йони людей чи шляхом
вступу своєї країни до ЄС,
чи за допомогою іммігра9
ції. А ще ЄС нагадує вели9
кий листковий пиріг, в
який хочуть вчепитися го9
ловні геополітичні гравці.
Але багато що залежить
від тих, хто пише рецепт
цього пирога. Нині пиріг
можна розділити за кіль9
кістю крему (тобто фінан9
сів і впливу). Сьогодні Єв9
ропа (мають на увазі ЄС)
складається з країн, які є
фінансовими та інститу9
ційними локомотивами
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ЄС, тобто з вагонів серед9
ньої ланки й тих, кого ви9
щезазначені локомотиви
тягнуть за собою. До пер9
шого локомотиву, на мою
думку, відносяться: Фран9
ція та Німеччина, до дру9
гого – країни Бенілюксу,
Італія, Велика Британія, у
середині європейського
«потяга» перебувають Да9
нія, Ірландія, Португалія,
Іспанія, Австрія, Фінлян9
дія, Швеція. А такі країни,
як Греція, Угорщина,
Польща, Румунія, Болга9
рія, Кіпр, Мальта, Слове9
нія, Словаччина, Чехія та
Прибалтійські країни – це
ті, хто замикає потяг із 27
вагонів. Хтось, можливо, і
не погодиться з такою гра9
дацією, але факт залиша9
ється фактом. Німеччина
та Франція є основними
фінансовими донорами
всього Євросоюзу, тому, на
мій погляд, мають повне
право на верховенство в
організації, неофіційне,
звичайно, оскільки в ЄС,
як і в СРСР, всі члени рів9
ні, хоча ми розуміємо, що
хтось із них усе одно «рів9
ніший» за інших. Крім то9
го, саме Німеччина допо9

The contemporary political situation in the world is characterized
by the processes of globalization on the one hand, and regiona
lism on the other. Nowadays we could observe the formation of
regional organizations that strive for playing key role in the world
politics. Union for the Mediterranean is an organization that co
uld become one of the prominent political actors on the political
map of the world. The author analyses its merits and imperfecti
ons, tries to present objective and unambiguous viewpoint on the
current problems of this region.

могла деяким країнам Єв9
росоюзу подолати фінан9
сову кризу, яка могла іс9
тотно підірвати основи не
лише єдиної валюти, а й
всього об’єднання в ціло9
му.
Німеччина прагне визна9
чити конфігурацію Євро9
пи майбутнього, щоб опи9
нитися у вигіднішому по9
ложенні. Цим пояснюєть9
ся той факт, що керівниц9
тво ФРН, як попереднє,
так і сьогоднішнє, заявляє
про плани перетворення
інститутів ЄС на якусь
єдину державу, подібну до
Німеччини. Крім того, за
свідченням експертів, Ні9
меччина – одна з найбільш
кредитоспроможних країн
світу: вона має профіцит9
ний бюджет і позитивне
сальдо торговельного ба9
лансу.
Романо Проді у своїй ро9
боті «Задум об’єднаної Єв9
ропи» зазначає той факт,
що «Франція виявила да9
лекоглядність, за що нині
заслуговує на вдячність
від усієї Європи. Як одна з
країн9переможниць вона
змогла кинути погляд далі
за тодішню реальність і
розвинути новий союз на9
мірів, світу, солідарності,
політичної та економічної
інтеграції. Франція є жит9
тєво важливою частиною

історичного процесу, який
веде до будівництва Євро9
пейського Союзу».
Франція та Німеччина,
як вже було сказано, є ло9
комотивами ЄС, але чи мо9
же у потяга бути два локо9
мотиви? Так, але розташо9
вуються вони з голови або
хвоста потяга, які тягнуть
поїзд залежно від напрям9
ку його руху. Безумовно,
ЄС не може обійтися без
Франції та Німеччини і
завдяки цим країнам ЄС
знаходиться на нинішньо9
му рівні розвитку. Ми має9
мо враховувати внесок ін9
ших держав у загальну
справу будівництва Союзу,
але потрібно прийняти як
належне, що саме ці дві
країни мають вирішальне
слово щодо поточного та
подальшого
розвитку
об’єднання. Досить навес9
ти приклад Туреччини,
вступ якої блокують саме
ці дві держави9лідери. Го9
ловне, щоб вони не тягли
потяг у різні боки одночас9
но. Для того, щоб цього не
сталося, ці країни мають
свої зони впливу: Німеч9
чина контролює північний
схід, Франція – південно9
західний напрямок. На чо9
му ґрунтується думка ав9
тора? Так склалося істо9
рично, що Франція більше
співпрацювала, отже, і

контролювала південний
напрямок, а саме північно9
африканські країни, які
апріорі не можуть бути
членами ЄС через геогра9
фічні причини. Розумію9
чи, що все9таки поступа9
ється трохи Німеччині,
Франція форсувала розви9
ток південного напрямку і
створення Середземно9
морського Союзу. Німеч9
чина блокувала ці зусилля,
а коли народження нової
структури стало немину9
чим, ФРН виступила про9
ти самої назви, оскільки
вона нагадувала «Євро9
пейський Союз». Тож нова
організація стала назива9
тися «Союз заради Серед9
земномор’я».
Що ж представляє собою
«Союз заради Середземно9
мор’я», і наскільки важким
було його створення?
Предтечею Союзу став
Барселонський процес.
Барселонський процес
чи Євро9Середземномор9
ський діалог сформувався
як дієвий інструмент реа9
лізації Нової інтеграційної
стратегії ЄС щодо країн
південного Середземно9
мор’я, проголошеної в
1992 році. Він став важли9
вим і ефективним міжна9
родним форумом, на по9
рядку денному якого сто9
ять ключові питання з роз9
витку країн9членів Євро9
союзу і держав півдня Се9
редземномор’я, ефектив9
ної відповіді на виклики
ХХІ ст. (загрози міжнарод9
ної безпеки, зростання
масштабів незаконної тор9
гівлі зброєю, масової неле9

гальної міграції, діяльності
міжнародних терористич9
них організацій, включаю9
чи наркобізнес, тощо), ви9
рішення проблеми досяг9
нення стійкого прогресу в
політичному і соціально9е9
кономічному
розвитку
держав півдня Середзем9
номор’я. Результатом Бар9
селонського процесу став
Союз заради Середземно9
мор’я, до якого входять 27
країн9членів ЄС та 16 кра9
їн Південного Середземно9
мор’я. Лівія вважається
країною спостерігачем, ос9
кільки лідер Лівії відмо9
вився приїхати на органі9
заційний саміт, назвавши
нову організацію змовою з
підриву єдності арабських
і африканських країн. Уні9
кальність цієї інтеграцій9
ної організації полягає в
тому, що в її роботі беруть
участь Ізраїль і Палестина
водночас. Практично Бар9
селонський процес об’єд9
нує всі країни Середземно9
мор’я, що створює сприят9
ливі, певною мірою, винят9
кові передумови поетапно9
го вирішення комплексу
найгостріших проблем, з
якими стикаються держа9
ви однієї з найважливіших
у геополітичному відно9
шенні району світу, вклю9
чаючи проблему близькос9
хідного врегулювання.
Євросоюз, який є своє9
рідним локомотивом Бар9
селонського процесу, в ці9
лому послідовно дотриму9
вався впродовж усієї істо9
рії свого існування задек9
ларованої спрямованості
на партнерство у вирішен9

ні поставлених перед
спільнотою завдань, на
сприяння розвитку країн
південного Середземно9
мор’я, підтримку інтегра9
ційних тенденцій у межах
Середземноморського діа9
логу, основа діяльності
якого закладена так зва9
ною Барселонською декла9
рацією 1995 року.
Однією з цілей проекту
було просування Франції
на ключові позиції в євро9
пейському діалозі з серед9
земноморським регіоном,
лідерство в технологічно9
му розвитку північноаф9
риканських країн і прямий
доступ Євросоюзу до газо9
вих родовищ Північної
Африки. Газопровід, який
у майбутньому зможе дос9
тавляти
африканський
природний газ до Європи,
знаходиться у стадії актив9
ного будівництва.
Зокрема, у 2008 році
уряд Ізраїлю ухвалив рі9
шення щодо додаткового
фінансування будівництва
газопроводу з Єгипту в
північному напрямку для
збільшення потенційної
пропускної здатності.
У разі успіху проекту
Франція має стати лідером
в середземноморському
регіоні, а згодом і лідером
ЄС і ключовою фігурою
світової політики, значно
зміцнивши свої геополі9
тичні позиції.
Зовнішньополітичне ві9
домство Німеччини, краї9
ни, яка займає лідируючі
позиції в Європейському
Союзі, спочатку було
вкрай стурбоване можли9
вим зміцненням позицій
Франції, і як наслідок,
можливим ослабленням
впливу ФРН. Також, не
будучи середземномор9
ською державою, Німеччи9
на не могла претендувати
на безпосередню участь у
Середземноморському со9
юзі, а змушена була б виз9

Авторство первісного проекту
належало особистому
раднику Ніколя Саркозі – Анрі
Гено, який згодом в уряді
Саркозі обіймав посаду
спеціального радника
при президенті Франції

нати роль Франції як посе9
редника в політичному ді9
алозі з країнами Середзем9
номор’я та країнами9пос9
тачальниками африкан9
ського природного газу.
Лише після внесення
змін до початкового плану,
які
обумовили
рівну
участь всіх країн ЄС у діа9
лозі Середземноморського
союзу, Німеччина погоди9
лася підтримати його утво9
рення. Рішення про поча9
ток цього процесу було ух9
валено на саміті ЄС.
13 липня 2008 відбувся
установчий саміт Серед9
земноморського союзу в
Парижі, на якому були
представлені 43 держави.
Однак на стадії поперед9
нього опрацювання проек9
ту із зацікавленими сторо9
нами (державами та інсти9
туціями ЄС, країнами Пів9
дня) виникла низка прин9
ципових проблем і розбіж9
ностей.
Ставлення деяких євро9
пейських країн, зокрема
Німеччини, і союзних інс9
титуцій до ініціативи Се9
редземноморського союзу
спочатку було доволі нас9
тороженим. Виступи Сар9
козі не містили відповіді
на запитання щодо струк9
тури, формату відносин
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між передбачуваними
учасниками, джерел фі9
нансування майбутньої ор9
ганізації. Хоча політичний
характер заяв і не припус9
кав технічної деталізації
проекту, виступи Саркозі
(місцями вкрай емоційні)
яскраво демонстрували
претензії Франції на лі9
дерство не тільки в Серед9
земноморському регіоні, а
й у Євросоюзі. Така поста9
новка питання не могла за9
довольнити головного по9
літичного
конкурента
Франції в ЄС – Німеччи9
ну. Її позиція полягала в
тому, що новий Союз
увіб’є клин у єдність ЄС,
якщо в ньому братимуть
участь лише прибережні
країни, і створить структу9
ру, паралельну Барселон9
ському процесу. До того ж
невдоволення Берліна по9
лягало у неприйнятній для
нього ідеї можливого фі9
нансування нового проек9
ту з бюджету ЄС, напов9
нення якого істотно зале9
жить від Німеччини.
Політика протидії ідеї
Саркозі з боку Берліна
призвела до того, що на
сторінках європейських
видань стала з’являтися
інформація про можливе
створення ще одного сою9
зу, який об’єднував би кра9
їни Балтійського моря. То9
му стало явним, що без
підтримки ЄС (наднаціо9
нального інституту) про9
ект Середземноморського
союзу буде приречений на
провал. Єврокомісар із
зовнішніх зв’язків і полі9
тики добросусідства Б.Фер9
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реро9Вальднер в інтерв’ю ка9
налу «Євроньюз» 07.12.2007 р.
зазначила, що ЄС зможе
схвалити новий французь9
кий проект з умовою, якщо
він залишиться в рамках
Барселонського процесу.
Таким чином, Францію за9
кликали стримати свої зов9
нішньополітичні амбіції і
рахуватися з процесом, за9
початкованим ЄС;
До труднощів додалося
неоднозначне (навіть нега9
тивне) ставлення до цього
проекту деяких країн Пів9
дня Середземномор’я. Пе9
реконати їх взяти участь в
оновленому партнерстві
виявилося не просто.
Країни Північної Афри9
ки спочатку позитивно
відреагували на пропозиції
Саркозі, який особисто в
Алжирі, Тунісі, Марокко та
Єгипті закликав побудува9
ти Союз «заради майбут9
нього», але згодом почали
наполягати, як і європей9
ські колеги, на «роз’яснен9
ні» нового характеру від9
носин. Під цими «роз’яс9
неннями» малося на увазі,
хто з країн Півдня отри9
має, хоча б неофіційно,
преференційний статус, у
якій столиці буде розташо9
вано штаб9квартиру (на
сьогоднішній день це Бар9
селона) нового Союзу. На
тлі суперництва північно9
африканських держав за
неформальне лідерство до9
датковою темою для поле9
міки стала участь Ізраїлю в
Союзі для Середземно9
мор’я. Зокрема, на думку
Алжиру, ініціатива Сарко9
зі не має служити підста9
вою для нормалізації від9
носин арабських країн з
єврейською державою в
рамках нового Союзу, хоча
саме ця пропозиція місти9
лася в тексті виступу Сар9
козі в Тулоні. Утім, не всі
арабські держави були на9
лаштовані настільки воро9
же по відношенню до вход9

ження у Союз Ізраїлю. Од9
нак, позиція, заявлена Ал9
жиром, свідчить про досі
нерозв’язні протиріччя, які
стоять на шляху «досяг9
нення миру і стабільності в
регіоні» – головної мети
Барселонського процесу.
Ще одним каменем спо9
тикання стала безкомпро9
місна позиція лівійського
керівництва. Лівія, яка має
з 1999 р. статус спостеріга9
ча в Барселонському про9
цесі, попри активне збли9
ження з Заходом в останні
роки, категорично відки9
нула ідею участі держави в
Союзі для Середземно9
мор’я. Каддафі, котрий пре9
тендує на роль лідера Аф9
риканського союзу і «об’єд9
нувача» Африки, вважає,
що участь країн Північної
Африки в європейському
проекті розколе конти9
нент. Напередодні уста9
новчого саміту Союзу для
Середземномор’я у Тріполі
з метою вироблення за9
гальноарабської позиції
відбувся арабський міні9
саміт за участю Сирії, Мав9
ританії, Тунісу, Алжиру і
Марокко. Виступаючи на
його відкритті, лівійський
лідер заявив: «Якщо Євро9
па хоче співпрацювати з
нами, для цього існує Ліга
арабських держав або Аф9
риканський союз... ми не
приймаємо ситуації, коли
Європа домовлятиметься з
окремою групою країн».
Позиція лівійського ке9
рівництва свідчить про те,
що ця держава з відносно
невеликим населенням і
значними нафтогазовими
ресурсами поки що не заці9
кавлена в запропоновано9
му «партнерстві» тією са9
мою мірою, що й сусіди Лі9
вії, які розраховують на до9
даткові політичні та еконо9
мічні дивіденди. На думку
Каддафі, ця пропозиція є
«принизливою», оскільки
«ми не голодні й не собаки,

і нам не треба кидати кіст9
ки». Лідер лівійської рево9
люції пророкував Союзу
незавидне майбутнє: «Цей
проект приречений на про9
вал. Це мінне поле. Він
сприятиме терактам з боку
ісламістських груп, які по9
бачать в ньому проект
хрестоносців і наносити9
муть удари по мусульман9
ських країнах9членах... Я
не порадив би своєму на9
роду брати участь в цій аб9
сурдній балаканині, в цьо9
му колоніальному проек9
ті». Судячи з того, що всі
арабські країни регіону, за
винятком Лівії, були при9
сутні на установчому самі9
ті Союзу для Середземно9
мор’я в Парижі, позиція
Каддафі не знайшла під9
тримки у членів Лігі араб9
ських держав.
Непроста ситуація ви9
никла і з питання про
включення Туреччини в
новий формат відносин.
Річ у тім, що Н.Саркозі, ще
будучи кандидатом у пре9
зиденти, неодноразово ви9
ступав проти членства Ту9
рецької республіки в Єв9
ропейському Союзі. За йо9
го словами, «Європа не мо9
же розширюватися до нес9
кінченності. Якщо Європа
хоче мати ідентичність, во9
на повинна мати кордони і
таким чином – межі... Для
Туреччини немає місця в
Європейському Союзі, ос9
кільки це не європейська
країна. Проте Туреччина –
велика середземноморська
держава, разом із якою се9
редземноморська Європа
зможе сприяти об’єднанню
Середземномор’я». Саме у

форматі учасника Серед9
земноморського союзу, а
не в ролі можливого пов9
ноправного члена ЄС,
Саркозі представляв май9
бутнє турецько9європей9
ських відносин.
Цілком природно, що
ідею нового Союзу спочат9
ку зустріли дуже стримано
у Туреччині, оскільки ця
держава вже кілька років
має статус кандидата на
вступ до Євросоюзу. Тому
участь Туреччини в уста9
новчому саміті Союзу для
Середземномор’я залежа9
ла від позиції, яку займе
Брюссель. Тільки після то9
го, як Європейська комісія
підтвердила непорушність
позиції щодо продовження
переговорів з Туреччиною
про її вступ до ЄС, Анкара
прийняла пропозицію взя9
ти участь в оновленому
Барселонському процесі.
Для того, щоб Середзем9
номорський союз міг до9
сягти реалізації поставле9
них перед ним завдань, не9
обхідні деякі зміни.
По9перше, Європа біль9
ше підтримує вільну тор9
гівлю на словах, ніж на
практиці. Наприклад, все
ще існує безліч бар’єрів

для торгівлі сільськогос9
подарською продукцією
між Північчю і Півднем.
І здогадайтеся, яка країна
очолює опозицію будь9
якого значного відкриття
європейського сільсько9
господарського ринку. Так,
це Франція.
По9друге, хоч би яким
повільним був процес від9
криття реального серед9
земноморського
ринку,
бар’єри для більш вільної
торгівлі між країнами Ліги
арабських держав настіль9
ки ж значні.
По9третє, чудово те, що в
Парижі Саркозі покладе
початок зусиллям із залу9
чення Сирії до диплома9
тичного процесу. Ми та9
кож повинні сподіватися,
що його спроби виступити
в ролі посередника у вре9
гулюванні відносин між
палестинцями на Західно9
му березі з Ізраїлем, бу9
дуть успішними.
Нарешті, Європа має ви9
рішити, наскільки серйоз9
но вона ставиться до всіх
складових Барселонського
процесу, як, наприклад,
плюралізм, громадянське
суспільство, верховенство
закону й демократія.
Чи справді Європа вва9
жає, що загальне поняття
прав людини має стати од9
нією з основ середземно9
морського партнерства?
Якщо так, то що в Європі
пропонується зробити з
цього приводу? Якщо це
просто слова, то краще від

них утриматися. Європей9
ці можуть дискредитувати
себе й важливі принципи,
коли їхні слова не відпові9
дають їхнім діям.
Багато хто в регіоні
сприймає запропонований
союз як нав’язування
штучної ідентичності, не
пов’язане ні з цивілізацій9
ними, ні з геополітичними,
ні з соціокультурними чин9
никами. «Ми не середзем9
номорці, ми – араби», – ка9
жуть представники країн
Магрибу, тим самим під9
креслюючи свою відмін9
ність від європейців і від9
сутність ентузіазму втілю9
вати новостворену «серед9
земноморську
ідентич9
ність» та грати в «геополі9
тичні ігри» Парижа.
Крім того, розвиток се9
редземноморського діало9
гу й далі затьмарюється
невирішеним палестино9
ізраїльським конфліктом,
дискусії навколо якого
традиційно заганяли євро9
пейсько9середземномор9
ські заходи в глухий кут
через неможливість досяг9
ти консенсусу. В останні
роки цей «традиційний»
регіональний конфлікт до9
повнився перманентним
гострим протистоянням
між Ліваном і Сирією.
Африканські партнери
переважно кажуть про по9
долання бідності й пряму
допомогу
найбіднішим
верствам населення як про
обов’язок багатих країн пе9
ред бідними, про нерівні

умови конкуренції та не9
вирішені питання доступу
продукції бідних країн на
ринок благополучного
Євросоюзу. Представники
ЄС, у свою чергу, підкрес9
люють неефективність уп9
равління, недбале вико9
ристання, а також розкра9
дання міжнародної допо9
моги, нездоланну коруп9
цію, необхідність боротьби
з нелегальною міграцією,
організованою злочинніс9
тю та тероризмом. Крім то9
го, для Союзу також важ9
ливо вирішувати пробле9
ми навколишнього середо9
вища, зміцнювати співро9
бітництво та взаємодопо9
могу всередині Середзем9
номорського регіону в сфе9
рі економіки (зона вільної
торгівлі, інвестиції, розви9
ток транспортної інфра9
структури, енергетична
безпека, створення та пе9
редача нових технологій
тощо), розвивати культуру,
систему освіти, охорону
здоров’я, боротьбу проти
нерівності та несправедли9
вості.
Створеному Союзу зара9
ди Середземномор’я дове9
деться «розгрібати» чис9
ленні питання, що дістали9
ся йому в спадок від не
надто успішної історії Се9
редземноморської асоціа9
ції. Головне питання на по9
рядку денному – чи не ста9
нуть протиріччя в середині
ЄС проблемою для роз9
витку Середземноморсь9
кого регіону?
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Міжнародна комісія
із захисту річки Дунай:
акценти головування України

Микола МЕЛЕНЕВСЬКИЙ,
Посол з особливих
доручень Міністерства
закордонних справ
України, глава делегації
України при Міжнародній
комісії із захисту
річки Дунай

Наступний 2011 рік має стати плідним
у контексті головування України в між#
народних організаціях. Це й Рада Європи,
і підготовка до головування в ОБСЄ та
Центральноєвропейській ініціативі.
Зокрема, важливою віхою у зовнішньо#
політичному житті країни має стати
президентство України у Міжнародній
комісії із захисту річки Дунай, яке пере#
ходить до нашої держави з 1 січня та
триватиме впродовж усього 2011 року.
Слід зазначити, що Міжнародна комі#
сія із захисту річки Дунай є флагманом
Європейського Співтовариства у збере#
женні та сталому розвитку Дунайського
регіону, яка формує напрями співробіт#
ництва Дунайських країн у питаннях уп#
равління водними ресурсами басейну та
спрямовує їхні зусилля на досягнення
спільних цілей розвитку.
Комісія була створена у 1998 році з ме#
тою виконання положень Конвенції щодо
співробітництва з охорони та сталому ви#
користанню річки Дунай, підписаної 29
червня 1994 року у Софії 14 країнами Ду#
найського регіону. Для України Конвенція

“З.С.”: Нещодавно Вам було доручено виконувати
функції Президента Міжнародної комісії з захисту річ2
ки Дунай. Чи є у Вас досвід роботи на подібних поса2
дах?
– Справді, до літа ц.р. я займав посаду заступника Ге9
нерального секретаря Виконавчого секретаріату Цен9
тральноєвропейської ініціативи. Це одна з найперших
регіональних організацій, що утворилася в Європі після
падіння Берлінського муру, яка об’єднує 18 країн Цен9
тральної та Східної Європи у їх прагненні відстоювати
та просувати європейські цінності та стандарти. Еколо9
гічне співробітництво є вагомою складовою діяльності
Організації, яка, до речі, активно долучалася до розроб9
ки Дунайської стратегії ЄС. Досвід, набутий мною в той
час, а це була чи не єдина посада керівної ланки, яку
обіймав тоді представник України при міжнародних ор9
ганізаціях, має стати у нагоді в ході виконання функцій
Президента Міжнародної комісії із захисту річки Дунай.
“З.С.”: Які переваги від головування у комісії може
отримати Україна та які, на Вашу думку, основні пріо2
ритети президентства нашої держави?
– Нещодавня робоча поїздка Президента України на
Івано9Франківщину продемонструвала, що керівництво
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набула чинності у 2002 році, коли був прий#
нятий Закон України про її ратифікацію.
З того часу Україна активно залуча#
ється до спільної діяльності Дунайських
країн в рамках комісії, що не лише сприяє
просуванню інтересів нашої держави у
контексті розвитку Українського При#
дунав’я, посиленню ролі України у Ду#
найському регіоні, а й відповідає євроін#
теграційним прагненням України.
Згідно з правилами Міжнародної комі#
сії із захисту річки Дунай, головування у
комісії здійснюється договірними сторона#
ми по черзі, в алфавітному порядку (анг#
лійською мовою), впродовж одного року.
Так, у 2011 році черга переходить до
України, яка вперше головуватиме у ко#
місії.
Відповідно до рішення уряду, функції
Президента комісії виконуватиме Посол
з особливих доручень Міністерства за#
кордонних справ України, глава делегації
України при Міжнародній комісії із за#
хисту річки Дунай Микола Меленев#
ський, який погодився відповісти на запи#
тання журналу “Зовнішні справи”.

держави дедалі більшу увагу приділяє питанням захисту
навколишнього природного середовища та екологічної
безпеки.
Довкілля є нашою спільною власністю із сусідами, тож
і підходи до вирішення питань збереження довкілля ма9
ють бути спільними та добросусідськими. При цьому не9
обхідно враховувати різний рівень економічного розвит9
ку країн, які належать до басейну Дунаю, та різний сту9
пінь їхньої спроможності у вирішенні одномасштабних
по суті проблем.
Головування нашої держави у Міжнародній комісії із
захисту річки Дунай дає можливість привернути особ9
ливу увагу до потреб і необхідності надання відповідної
допомоги державам9сторонам комісії, які не є членами
ЄС. Така політика обумовлена не лише прагненням під9
тримати зазначені країни у їх бажанні дотримуватись єв9
ропейських стандартів захисту довкілля, а й забезпечити
їх потреби в експертній та фінансовій допомозі для ви9
конання домовленостей, схвалених у рамках комісії.
З іншого боку, для України досить актуальною є проб9
лема розвитку Українського Придунав’я як у контексті
поліпшення соціально9економічного становища насе9
лення, котре проживає в регіоні, так і розбудови судно9

плавства в українській частині Дунайської дельти. Сфе9
ра дії комісії надає можливість активно просувати інте9
реси нашої країни і в цьому напрямі.
Що ж до пріоритетів українського головування, то во9
ни були розроблені профільними міністерствами і ві9
домствами України і будуть представлені на схвалення
главам делегацій країн комісії на черговому Постійному
засіданні у грудні ц.р. Серед них, я назвав би зараз такі.
Це – гармонізація політик Дунайських країн у сфері
охорони та сталого використання водних ресурсів з ура9
хуванням положень Водної рамкової директиви ЄС. Пе9
редбачається запровадити План управління басейном річ9
ки Дунай на національних рівнях; надавати консульта9
ційну та фінансову допомогу країнам, передусім, не чле9
нам ЄС, у розробці та виконанні власних національних
планів і впровадженні басейнового принципу управління
водними ресурсами; посилити координацію діяльності
країн із питань попередження та боротьби з паводками.
Важливим пріоритетом президентства України буде
продовження забезпечення ефективного контролю за
відповідністю інфраструктурних проектів у басейні ріки
Дунай принципам сталого розвитку, зокрема, сприяння
започаткуванню комплексного екологічного моніторин9
гу усієї дельти річки Дунай, а також удосконалення сис9
теми оповіщення при виникненні надзвичайних ситуа9
цій, спричинених техногенними чи екологічними катас9
трофами. Зокрема, нещодавня техногенна катастрофа в
Угорщині рельєфно продемонструвала нашу тісну взає9
мозалежність із сусідами, особливо тими, які розташова9
ні вверх за течією Дунаю, та ефективність системи ран9
нього оповіщення, яка діє в рамках Міжнародної комісії
з захисту річки Дунай.
Зусилля під час головування планується також спря9
мувати на забезпеченні узгодженості політики комісії та
регіональних проектів і ініціатив у сфері сталого вико9
ристання водних ресурсів басейну річки Дунай. Зокре9
ма, йдеться про активну участь Міжнародної комісії із
захисту річки Дунай у підготовці та подальшій реалізації
Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а також можливе
ухвалення меморандуму про співробітництво між комі9
сією та Рамковою конвенцією щодо захисту та сталого
розвитку Карпат, у діяльності якої Україна бере активну
участь. Безумовно, на стрижні усієї діяльності голову9
вання впродовж року стоятимуть розвиток співробіт9
ництва в рамках комісії з метою захисту законних інте9
ресів України.
“З.С.”: На сьогодні у рамках комісії функції прези2
дента виконує Словенія. Чи була у Вас нагода перейня2
ти Словенський досвід і як Ви оцінюєте роль Секрета2
ріату Міжнародної комісії із захисту річки Дунай у на2
данні допомоги Україні в ході її головування у комісії?
– На моє запрошення 8–9 листопада ц.р. з робочим ві9
зитом в Україні перебувала делегація Міжнародної комі9
сії із захисту річки Дунай у складі чинного Президента
комісії, представника Словенії Міті Бріцелі та Виконав9
чого секретаря Філіпа Веллера.
Було обговорено пріоритети українського головуван9
ня та план9графік роботи комісії на 2011 рік. Централь9
ним заходом під час головування України має стати про9

ведення Міжнародної зустрічі міністрів довкілля п’яти
країн басейну річки Тиса, під час якої має бути ухвалено
План інтегрованого управління басейном річки Тиса; ре9
алізацію ініціативи України щодо комплексного аналізу
стану довкілля Дунайської дельти, а також підготовку
планів управління басейнами річок Прут та Сірет, що та9
кож є нашою новацією.
Ми плануємо широко застосовувати у рамках комісії
практику нарад “Трійки”, що дало б змогу забезпечити
наступність і прогнозованість розвитку діяльності комі9
сії, затвердити її, так би мовити, “регіональну власність”.
Виконавчий секретар комісії Філіп Веллер у ході сво9
го візиту до України запевнив у готовності Секретаріату
надавати всебічну підтримку виконанню Україною функ9
цій президента комісії та реалізації основних пріорите9
тів українського головування. На мою думку, роль Сек9
ретаріату в процесі формування та реалізації політики в
рамках Міжнародної комісії із захисту річки Дунай є ду9
же важливою і вона, сподіваюсь, сприятиме інтеграції зу9
силь країн9членів у напрямі досягнення спільних цілей
збереження та сталого розвитку Дунайського басейну.
“З.С.”: Які Ви бачите труднощі та перешкоди у вико2
нанні Україною функцій президента комісії?
– Скажу, виходячи з попереднього досвіду, що ідей і
експертних спроможностей у нашої країни набагато
більше, ніж наявних ресурсів для їхньої реалізації.
Отже, ми сподіваємося на підтримку профільних мі9
ністерств і відомств і місцевих органів влади, які могли б
надати організаційну та фінансову допомогу щодо про9
ведення міжнародних заходів на території України, зап9
ланованих графіком роботи комісії.
З метою забезпечення головування України у комісії,
нами було створено міжвідомчу робочу групу з пред9
ставників Міністерства закордонних справ, Міністер9
ства охорони навколишнього природного середовища та
Державного комітету водного господарства.
Користуючись нагодою, хотів би висловити особисту
вдячність керівництву та співробітникам Міністерства
охорони навколишнього природного середовища Украї9
ни та Державного комітету водного господарства Украї9
ни за їх активну участь та підтримку; ініціативність, вис9
ловлення низки пропозицій, спрямованих на побудову
ефективної політики нашої країни в рамках Міжнарод9
ної комісії з захисту річки Дунай.
Підсумовуючи, хотів би додати, що забезпечення гід9
ного виконання Україною функцій президентства у
Міжнародній комісії із захисту річки Дунай є спільною
справою всіх причетних Центральних органів виконав9
чої влади України. Адже воно, насамперед, має бути
спрямоване на захист права народу України на безпечне
довкілля, сприяння його соціально9економічному роз9
витку та добробуту. Посилення нашої ролі на геополі9
тичній арені Дунайського регіону є також однією зі схо9
динок наближення нашої держави до майбутнього
членства в ЄС.
Антоніна КАРНАУХОВА,
перший секретар Департаменту
зовнішньоекономічного співробітництва
(спеціально для “З.С.”)
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Позиція України і Румунії щодо
транскордонного аспекту відновлення
ГСХ «Дунай–Чорне море»
та його впливу на дельту Дунаю
(Досліджуємо тему)

Андрій СКЛЯР,
аспірант Дипломатичної
академії України
при МЗС України
(Закінчення.
Початок у №7–8)
Звинувачуючи Україну в
порушені екологічного ба9
лансу в дельті річки Дунай
Румунія тим часом ство9
рює передумови до нане9
сення екологічних збитків
всьому регіону шляхом
проведення заходів із ре9
конструкції власної части9
ни дельти, а також розвит9
ку судноплавства та інших
видів діяльності.
Найбільш згубний вплив
для України становлять дії
сусідньої держави на Кі9
лійському рукаві, яким
проходить державний кор9
дон з Румунією. Ще на по9
чатку ХХ ст., задля підви9
щення водостоку Сулин9
ського рукава, на мисі Із9
маїльський Чатал було
споруджено струмоспря9
мовуючу дамбу. Якщо до
проведення відповідних
гідротехнічних робіт стік
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вод Дунаю розподілявся
між Кілійським і Тульчин9
ським рукавами у співвід9
ношенні 7:3, то після побу9
дови дамби середньоріч9
ний стік води Кілійським
рукавом зменшився на
28% і становить приблиз9
но 54% від загального сто9
ку.
Це зумовлює зменшення
об’ємів водообміну в При9
дунайських озерах, проб9
леми з питною водою (8%
питної води українці отри9
мують з Дунаю), відми9
рання другорядних рука9
вів (таких як Степовий та
Дунаєць). Зменшення вод9
ного стоку Кілійського ру9
кава знижує спроможність
води до самоочищення і, в
перспективі, може приз9
вести до екологічної катас9
трофи та знищення уні9
кальної дельти Дунаю.
Серйозні зміни в екосис9
темі дельти викликають й
інші дії румунів — будів9
ництво на своїй території
штучних водоканалів, які
відбирають щорічно близь9
ко двох кубічних кіломет9
рів протоку, скидання в ук9
раїнсько9румунські води
мулу та піску, піднятого із
Сулинського та Георгіїв9
ського рукавів [9].
Очікувати на зміну під9
ходів Румунії щодо роз9
витку Дунаю не доводить9
ся, оскільки останнім ча9
сом роботи з вдосконален9
ня можливостей судноп9
лавства в румунській час9

тині дельти інтенсифіку9
валися.
21 вересня 2006 року
Парламент Румунії схва9
лив Закон № 363/2006
”Про затвердження Плану
облаштування національ9
ної території”, яким перед9
бачено розроблення мере9
жі внутрішніх навігацій9
них шляхів і портів, прове9
дення робіт з модернізації
та облаштування річкових
портів, транзитних шля9
хів. На території нижнього
Придунав’я і безпосеред9
ньо БРДД заплановано
створення низки нових
штучних каналів, прове9
дення розчищень існую9
чих проток для потреб
судноплавства на внутріш9
ніх водних шляхах по Ду9
наю до Чорного моря че9
рез канали ”Суліна”, ”Чер9
навода” і ”Георгіївський”, а
також проектування низки
нових об’єктів (портів, за9
лізничних та автомобіль9
них мостів) [10].
При цьому, застосування
компенсаторних заходів
здійснюється на недо9
статньому рівні, оскільки
”План підтримки стійкого
розвитку Біосферної ре9
зервації ”Дельта Дунаю”
(т.зв. ”Майстер План”),
розроблений в 2004 році,
розцінюється місцевими
екологічними організація9
ми та незалежними екс9
пертами як такий, що
”повністю проігнорований
Урядом Румунії”. При цьо9

му зазначається, що ”його
реалізація по9справжньо9
му так і не була розпочата”
[11]. Хоча завдання, пос9
тавлені згаданим докумен9
том передбачали завер9
шення робіт до 2015 року,
однак неналежне виконан9
ня комплексної програми
(розробленої передусім з
метою покращення інф9
раструктури суб’єктів гос9
подарювання, транспорту і
зв’язку Дунаю, вдоскона9
лення моніторингу еко9
системи дельти, застосу9
вання природоохоронних
заходів) зумовило пору9
шення питання щодо її мо9
дернізації.
Врешті, з огляду на оче9
видний згубний вплив по9
дібних дій Румунії в дельті
Дунаю, в березні 2009 року
Україна внесла на розгляд
Конвенції Еспоо контрпо9
дання щодо порушення
Румунією положень Кон9
венції при здійсненні гос9
подарської діяльності у
дельті Дунаю, яка має не9
гативний транскордонний
вплив на українську тери9
торію. У результаті, комі9
тет розглянув подання Ук9
раїни щодо наступних по9
рушень з боку Румунії, які,
на її думку, мали очевидні
ознаки негативного еколо9
гічного транскордонного
впливу в таких аспектах:
– проведення робіт з
покращення навігації Су9
линського рукава;
– укріплення берегів та

будівництво комунікацій
Георгіївського рукава;
– побудова штучних ка9
налів між Сулинським і Ге9
оргіївським рукавами;
– скидання грунту, заб9
рудненого важкими мета9
лами до Кілійського рука9
ва;
– реалізація ”Плану об9
лаштування національної
території”;
– перерозподіл стоку
річки Дунай.
На розгляд Конвенції
Еспоо українською сторо9
ною було представлено
відповідні підтверджуючі
матеріали (дані фото9 та
відеозйомки
скидання
грунту в прикордонних во9
дах, знімки з космосу лі9
тографічних змін на Кілій9
ському рукаві тощо), на
яких зафіксовано як про9
ведення робіт, так і їхні
”результати”.
Природно, Румунія запе9
речувала всі висловлені
звинувачення, підкріплю9
ючи свою позицію наступ9
ним:
– усі дії в дельті спрямо9
вані на виконання Конвен9
ції про режим судноплавс9
тва на Дунаї (т.зв. Белград9
ська конвенція, 1948 року
– міжнародно9правовий
механізм, що регулює суд9
ноплавство на р. Дунай);
– роботи, які проводи9
лись румунською сторо9

ною, переважно були
реалізовані до рати9
фікації нею Конвен9
ції Еспоо (обидві
держави підписали
Конвенцію в 1991 р.,
однак якщо Україна
ратифікувала доку9
мент в березні 1999
року, то Румунія зро9
била це лише в бе9
резні 2001 року).
У лютому 2010 року під
час 189го засідання Комі9
тету з впровадження Кон9
венції Еспоо було опри9
люднено висновки розгля9
ду претензій України сто9
совно дій Румунії в дельті
Дунаю, які, на жаль, не
виправдали очікувань Ук9
раїни.
Майже по всіх пунктах,
щодо яких висловлювала
стурбованість українська
сторона, було прийнято рі9
шення про неналежність їх
до питань, які мають бути
предметом розгляду Кон9
венції. Зокрема, щодо реа9
лізації ”Плану облашту9
вання національної тери9
торії” повідомлялося: хоча
сам документ містить низ9
ку проектів, які потенцій9
но підпадають під розгляд
Конвенцією Еспоо, однак в
цілому документ є законо9
давчим актом, який не мо9
же розглядатись у форматі
цієї Конвенції.
Стосовно питання побу9

дови штучних каналів між
Сулинським і Георгіїв9
ським рукавами докази,
надані українською сторо9
ною, було визначено як не
досить надійні і такі, що не
створюють повноцінного
враження про відповідну
ситуацію. Крім того, зазна9
чалося, що відсутні факти
проведення таких робіт
вже після ратифікації Ру9
мунією Конвенції Еспоо.
Лише щодо найбільш
очевидного пункту (ски9
дання грунту, забруднено9
го важкими металами до
Кілійського рукава) Комі9
тет із впровадження Кон9
венції Еспоо підтвердив
його можливий значний
негативний транскордон9
ний вплив. При цьому, од9
нак, було зазначено: такі
дії Румунії пов’язані із під9
тримкою існуючих глибин,
до того ж не встановлено
наявність в цьому грунті
токсичних та небезпечних
відходів. Крім того, Комі9
тет зазначив, що не було
надано доказів про нама9
гання України обговорити
ці проблеми раніше у фор9
маті Конвенції Еспоо [12].
Своїм рішенням Комітет
з впровадження Конвенції
Еспоо припинив розгляд
подання України, рекомен9
дувавши урядам обох заці9
кавлених держав інтенси9
фікувати переговори щодо
підготовки двосторонньої
угоди або вжиття інших
заходів з метою виконання
своїх зобов’язань у рамках
Конвенції.

Таким чином,
хоча сам факт
розгляду подання
України принци9
пово засвідчив не9
належний рівень
виконання Руму9
нією
положень
Конвенції, жод9
них практичних
результатів нашій
державі досягти
не вдалося. Посилаючись
на відсутність зворотної
сили міжнародного доку9
мента, яким є Конвенція
Еспоо, та підтверджуючи
право Румунії на діяль9
ність в дельті Дунаю задля
виконання Белградської
конвенції, було фактично
проігноровано факти, на9
ведені Україною щодо нед9
ружніх дій сусідньої дер9
жави та їх шкідливого
впливу на регіон нижнього
Придунав’я.
Утім, простежується й
інший негативний ефект
цього рішення в близькій
перспективі – у травні
2011 року має бути прий9
няте остаточне рішення
щодо
транскордонного
впливу самої України в
дельті Дунаю.
Ситуація з розподілом
голосів наразі є зручною
для Румунії та сприяє її
намірам: із 429х членів
Конвенції Еспоо – 27 це
країни9члени Європей9
ського Союзу, деякі є кан9
дидатами на вступ до ЄС.
Одні з них готові підтри9
мати Румунію через почут9
тя солідарності (наприк9
лад Молдова, яка тради9
ційно підтримує Руму9
нію), інші – тому що роз9
раховують на підтримку
офіційного Бухареста в
Брюсселі [13]. Це може
поставити під сумнів неу9
передженість та об’єктив9
ність майбутнього рішен9
ня.
Втім, Україна має всі під9
стави для очікування адек9
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ватного рішення
Конвенції Еспоо,
яке
дозволить
обом
державам
продовжити роз9
виток можливос9
тей дельти Дунаю.
Наявний потенці9
ал дає підстави
продовжувати
розвиток проекту
ГСХ, який має
значні переваги
перед аналогічни9
ми румунськими
каналами. Ці пе9
реваги полягають,
передусім, у нас9
тупному:
– характеристи9
ки природного ру9
кава дозволяють
здійснювати суд9
ноплавство укра9
їнським ходом ці9
лодобово у двох
напрямах (суд9
ноплавство штуч9
ним румунським
каналом може від9
буватись лише в світлий
час доби і тільки в одному
напрямі);
– пряма економічна ви9
года від вибору україн9
ського ГСХ полягає у
низькій вартості канально9
го збору, яка становить
0,14 дол. США/м3, при
ставці лоцманського збору
– 0,0011 дол. США за про9
ведення 1 м3 вантажу на
милю (у зв’язку із запус9
ком українського ГСХ та9
риф за проходження суден
румунським каналом було
зменшено вдвічі, але й ни9
ні він більше за україн9
ський і становить 40 євро9
центів) [14];
– ГСХ має непересічне
значення для відновлення
соціально9економічного
життя української частини
нижнього Придунав’я.
Глибоководний судно9
вий хід доводить свою
ефективність і перспекти9
ва його функціонування
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ня,
взаємного
оповіщення та
спільних кон9
сультацій при
розгляді усіх мас9
штабних проек9
тів, які можуть
мати
значний
вплив на довкіл9
ля, що виходить
за рамки терито9
ріальних кордо9
нів.

прямо залежить від коор9
динації дій місцевої та дер9
жавної влади, з метою за9
безпечення надійного ба9
лансу між дотриманням
економічних інтересів та
екологічної безпеки, а та9
кож припинення спекуля9
цій навколо самого проек9
ту. Очевидно, цього мож9
ливо досягти з одного боку
– зусиллями щодо дотри9
мання вимог природоохо9
ронних конвенцій та су9
міжних міжнародних ініці9
атив, учасницею яких є Ук9
раїна, а з іншого – плано9
мірним і послідовним від9
стоюванням своєї позиції
як у двосторонньому, так і
у міжнародному форматі.
Україна і Румунія мають
дійти згоди щодо взаємної
вигоди від координації дій
у дельті Дунаю. Важливе
значення для стійкого роз9
витку регіону полягає у
досягненні дієвих домов9
леностей щодо плануван9
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У безвізовому режимі

Олександра АРОНІН,
комерційний аташе
Посольства Держави
Ізраїль в Україні
В останні роки взаємна
ділова зацікавленість між
Україною та Ізраїлем сут9
тєво збільшилася. Активі9
зувалася діяльність бага9
тьох двосторонніх держав9
них органів і бізнесових
кіл. Нині вже діє більше
тридцяти
двосторонніх
угод та домовленостей, які
охоплюють найважливіші
сфери співпраці обох кра9
їн. Значним досягненням у
двосторонніх відносинах
стало підписання 21 липня
2010 року двосторонньої
угоди про скасування візо9
вого режиму для громадян
двох країн, що, безперечно,
стане активним поштов9
хом до інтенсифікації еко9
номічних та міжнаціональ9
них відносин.
На сьогодні структура та
динаміка
двосторонніх
економічних відносин виг9
лядає наступним чином.
Основу ізраїльських заку9
півель в грошовому вира9
женні становлять зернові.
Закупівля металопрокату
з початком кризи 2008 ро9
ку знизилася у кілька ра9

зів. Ізраїль експортує до
України продукцію сіль9
ського господарства, лі9
карські засоби, медичне
устаткування, сільськогос9
подарські технології, сис9
теми безпеки, продукцію
хімічної промисловості.
Малими партіями заво9
зяться дезинфікуючі та
мийні засоби, косметичні
вироби, побутові кондиці9
онери, системи повітря9 і
водоочищення тощо.
На сьогодні обсяг това9
рообігу між нашими краї9
нами містить досить вели9
кий нереалізований потен9
ціал, у ньому значно пре9
валює частка українського
експорту. Так, за даними
Міністерства промисло9
вості торгівлі та праці Ізра9
їлю, у 2009 році (порівня9
но з 2008 роком) загаль9
ний обсяг ізраїльського ім9
порту з України зріс на
36,27%, у той час, коли об9
сяг експорту знизився на
54,34%. У зв`язку з цим,
слід розглянути значний
потенціал провідних галу9
зей ізраїльської економіки,
що, безперечно, знайде в

майбутньому широке вті9
лення в Україні.
Однією з ключових ла9
нок економіки Ізраїлю є
агротехнічна промисло2
вість. Основа агропромис9
ловості Ізраїлю – це інтен9
сивні дослідження та роз9
виток інновацій, які вик9
ликані необхідністю подо9
лання нестачі води й землі.
Спільні зусилля та тісна
співпраця між дослідника9
ми, інтеграторами, ферме9
рами та представниками
орієнтованих на сільське
господарство галузей, при9
звели до значного зростан9
ня промисловості. Це, в
свою чергу, сприяло поси9
ленню експорту агротехно9
логічних рішень по всьому
світі. Результатом є сучас9
на високотехнологічна га9
лузь сільського господар9
ства в країні, де більше по9
ловини земель – пустеля.
Ізраїль є одним зі світо9
вих лідерів у сфері ірига2
ційних технологій, поло9
вина сільськогосподарсь9
ких земель країни штучно
зрошуються. Високороз9
винені іригаційні техноло9

Міністри закордонних справ Ізраїлю та України підписали
21 липня 2010 р. угоду про взаємне скасування віз.
Новий порядок перетину кордону має набути чинності
впродовж 90 днів після завершення процедур внутрішньої
ратифікації документа

гії Ізраїлю стали всесвіт9
ньо відомими, більш ніж
80 відсотків продукції цьо9
го сектора експортується.
В Ізраїлі вперше були роз9
роблені інноваційні техно9
логії зрошення, такі, як
крапельне зрошення, авто9
матичні клапани та конт9
ролери, розпилювачі з
низьким рівнем викорис9
тання води, автоматичні
фільтри, мінірозбризкува9
чі та багато іншого.
Необхідність подолання
природних
обмежень,
пов’язаних з якістю ґрунту,
нестачею води та суворим
кліматом, призвела до роз9
робки складних тепличних
технологій, які особливо
корисні для отримання
якісного врожаю.
Молочна промисловість
Ізраїлю розробила і вико9
ристовує передові техно9
логії, які докорінно зміни9
ли індустрію. Структура
експорту включає заморо9
жену насінну рідину, емб9
ріонів для трансплантації,
телиць, передові комп’юте9
ризовані технології доїн9
ня та системи годування,
консалтингові послуги та
спільні міжнародні проек9
ти розвитку.

41

ЕКОНОМІКА
Ізраїльське насіння та
саджанці широко пред9
ставлені на світовому рин9
ку. Ізраїльські вчені науко9
во9дослідних установ і
приватних компаній пос9
тійно працюють над вдос9
коналенням стійких до
хвороб сортів насіння, які
підходять для різних клі9
матичних умовах.
Околиці Мертвого моря
та інші частини півдня Із9
раїлю багаті калієм, фос9
фором і магнієм – мінера9
лами, важливими у сіль9
ському господарстві. Деякі
з цих ресурсів експорту9
ються безпосередньо як
сировина, водночас як інші
піддаються обробці та
створюються нові поєд9
нання з покращеними
якостями (у вигляді доб2
рив), які повністю відпові9
дають міжнародним еколо9
гічним стандартам безпе9
ки. Ізраїльські компанії
виробляють та експорту9
ють пестициди та гербіци9
ди для контролю кількості
комах, грибків і бур’янів. У
зв’язку зі зростанням еко9
логічної свідомості в усьо9
му світі для лікування зах9
ворювань у рослин були
розроблені біологічні ма9
теріали, які є не патоген9
ними як для рослини, так і
для людини.
Дедалі частіше ізраїль9
ські агротехнологічні ком9
панії об’єднують зусилля
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для постачання послуг та
технологій «під ключ».
Вони забезпечують надан9
ня комплексних рішень,
які охоплюють ґрунт, воду,
добрива, рослини та худо9
бу, обладнання і конструк9
ції. Результат – це підви9
щення врожайності та про9
дуктивності, що є вигід9
ним для всіх учасників
ринку у світі, де ресурси
скорочуються.
Також, в усьому світі ши9
роко використовуються
досвід та технології Ізраї9
лю в галузі захисту навко2
лишнього природного се2
редовища, економії енер2
горесурсів, пошуку нових
джерел енергії. Майже
будь9яке джерело підхо9
дить для того, щоб видобу9
вати з нього енергію – це і
сонце, і вода, і вітер, і на9
віть сміття.
В Ізраїлі розробкою
неконвенційних джерел
енергії займалися вчені як
приватного, так і держав9
ного секторів. Енергія сон9
ця – це найперше, до чого
звернулися дослідники,
причиною цього є, звісно
ж, сонячний клімат Ізраї9
лю. Сонячні системи видо9
бування енергії та водонаг9
рівання нині більш ніж по9
пулярні в країні.
Також були розроблені
системи, які використову9

ють для виробництва елек9
трики – газ, дизельні тур2
біни та енергію сонця у
комплексі для того, щоб
забезпечити безперервне
постачання. Деяка робота
була також проведена у
плані розробки технологій,
які підходять для викорис9
тання у віддалених регіо9
нах, саме там, де інфрас9
труктура постачання елек9
троенергії є економічно не9
ефективною.
Об’єднання геномних
досліджень, молекулярної
біології та класичних ме9
тодик схрещування дозво9
ляє вдосконалювати масо9
ве вирощування зернових,
які служать матеріалом
для виробництва біопали2
ва. Дослідники продовжу9

ють пошук культур, які
скоріше зростали б, давали
б насіння з більшим вміс9
том олії та іншими харак9
теристиками, що зробило б
процес виробництва біоди9
зеля більш економічним.
Кілька ізраїльських ком9
паній активно розвивають
унікальні технології ви9
робництва біодизеля та бі9
оетанола з морської водо9
рості, яка може використо9
вуватись як для виробниц9
тва біопалива, так і в інду9
стрії харчових добавок.
Інший напрям цієї сфе9
ри розглядає утилізацію
твердих відходів як спосіб
отримання електроенергії.
В останні десятиріччя цей
напрямок отримав у Ізраї9
лі дуже серйозний розви9
ток. Однієї лише пере9
робки пляшок та паперу
вже недостатньо. Нові
технології відокремлен9
ня матеріалів із загаль9
ного потоку сміття та
зменшення потрапляння
комунально9побутових
відходів до землі вже за9
раз реалізуються в Ізраї9
лі. Дослідники розгляда9
ють всі «за» і «проти»
спалювання
сміття,
спресовування та інших
альтернатив для того,
щоб зменшити викорис9
тання способу засипання
сміття землею. В Ізраїлі

кілька науково9виробни9
чих центрів перетворили
збирання і переробку сміт9
тя у справу, нешкідливу
для екології та вигідну ма9
теріально.
Дуже багато чого Ізраїль
може продемонструвати й
у сфері водних технологій.
Це різноманітні методи
очищення води, її вироб9
ництва та раціонального
використання.
Головна
причина високого рівня
розвитку водних техноло9
гій в країні – обмеженість
водних ресурсів. Сьогодні
Ізраїль виробляє 25% во9
ди, яка споживається в
країні, а впродовж 5 років
цю цифру планується до9
вести до позначки в 40%.
На даний момент Ізраїль
використовує заново 75%
зіпсованої води і прагне до
ще більшої ефективності в
цьому напрямі.
Широкого розвитку та
застосування в Ізраїлі на9
була сфера HLS (Home2
land Security). Існування
Ізраїлю, як невеликої краї9
ни, повністю залежить від
забезпечення власної без9
пеки. Захист транспорту,
інфраструктури і страте9
гічних активів став пріори9
тетним завданням. Ізраїль9
ські технології є одними з
кращих у світі.
Ізраїльська медична ін2
дустрія вважається однією
з найбільш розвинених
сфер економіки країни та
має чудовий міжнародний
імідж. Досягнення в галузі
електроніки, засобів зв’яз9
ку, комп’ютерних наук та
електрооптики дозволили
вченим та інженерам Ізраї9
лю поєднувати свої зусил9
ля з метою створення ме9
дичного обладнання ново9
го рівня та реалізації новіт9
ніх розробок світового
класу у сфері формування
зображення, медичних ла9
зерів, електронних медич9
них приладів, телемедици9

ни, хірургічного обладнан9
ня, пристроїв для діагнос9
тики та реабілітації.
Країна внесла свій ваго9
мий вклад у розвиток пе9
редових технології від ла9
зерів до хірургічного об9
ладнання. До ізраїльських
досягнень у цій сфері мож9
на віднести: технології та
обладнання для неінвазив9
ної хірургії, технології
сфокусованого ультразву9
ку, імплантовуваний мініа9
тюрний телескоп, нові ла9
пароскопічні інструменти;
електронні рішення, що за9
безпечують доступ до ліка9
рів у режимі реального ча9
су, програмні рішення для
керованої медичної допо9
моги; автоматизація лікар9
ні реанімаційного відді9
лення та операційні зали.
Більш ніж 120 ізраїль9
ських компаній розробля9
ють діагностичні прилади
для виявлення захворю9
вань, вроджених дефектів,
мікроорганізмів, речовин в
організмі. Ізраїльські вчені
і компанії беруть активну
участь у розробці сучасних
діагностичних приладів та
тестів для раннього вияв9
лення та моніторингу зло9
якісних пухлин, виявлен9
ня гастроентерологічних
розладів та розладів печін9
ки за аналізом дихання,
виявлення гінекологічних
захворювань на ранніх ста9
діях усього за кілька хви9
лин та інше.
Створенню потужної IT2
індустрії Ізраїлю в першу
чергу сприяв найширший
«асортимент» висококва9
ліфікованих фахівців за

кількістю вчених та інже9
нерів. З початку 19709х в
країні почали відкривати9
ся перші науково9дослідні
центри Motorola, IBM, In9
tel, Microsoft, Cisco, Texas
Instruments. На сьогодні
таких, що належать про9
відним IT9компаніям, цен9
трів наукових розробок
понад 60, а їх розробки ві9
домі у всьому світі. Окрім
того, створення успішних
start9up компаній з наступ9
ним їх перепродажем ста9
ло в останні роки чи не на9
ціональним спортом моло9
дих ізраїльських профі, які
реалізують себе на гло9
бальному IT9ринку. При9
чому, держава сприяє авто9
рам перспективних ідей,
які не мають коштів для їх
втілення.
З кожним роком зростає
і туристична привабли2
вість Ізраїлю. Тільки у
2009 році Ізраїль відвідали
2,7 млн. туристів. У першо9
му півріччі 2010 року укра9
їнський туристичний потік
становив 40894 осіб, що на
41% більше, ніж за аналогіч9
ний період минулого року.
За прогнозами Мініс9
терства туризму Ізраїлю
потік українських туристів
після скасування візового
режиму має значно зрости.
Вже цього року ми можемо
спостерігати позитивну ди9
наміку зростання турпотоку.

Підбиваючи підсумки
огляду перспектив спів9
праці України та Ізраїлю
слід підкреслити важли9
вість участі ізраїльських
структур у модернізації
сільського господарства,
сучасних підприємствах
щодо зберігання та пере9
робки продуктів харчу9
вання, у туризмі, коопера9
ції наукових і навчальних
закладів, розробці прог9
рамних продуктів і теле9
комунікації, зв’язку, спів9
робітництві лікувальних
установ, реабілітаційних
і діагностичних центрів,
співробітництві зі ство9
рення в Україні сучасної
системи страхової меди9
цини, формуванні сучас9
них логістичних мереж.
Також значну фінансову
та інтелектуальну віддачу
може принести співробіт9
ництво у сфері промисло9
вості та високих техно9
логій (приладобудування,
авіація і космічні програ9
ми, суднобудування, гео9
логорозвідка, іригація та
меліорація, опріснення,
енергозбереження, матері9
али з новими властивос9
тями, біотехнології ін.),
текстильна промисло9
вість, інші види коопера9
ції в галузі індустріальних
науково9дослідних і до9
слідно9конструкторських
робіт.

43

СУСПІЛЬСТВО

Явища толерантності
та мігрантофобії в умовах
сучасної трудової міграції

Дмитро АКІМОВ,
доктор філософії,
кандидат соціологічних
наук, голова Генеральної
дирекції Міжнародної
академії рейтингових
технологій і соціології
«Золота Фортуна»
Складні проблеми тру9
дової міграції, які мають
через низку обставин особ9
ливе значення для Украї9
ни, її населення, значна
частина якого працює як в
країнах Західної та Схід9
ної Європи, так і в Росії,
пов’язані з легалізацією
становища мігрантів, по9
шуком роботи, системами
її оплати, нарешті, з низ9
кою серйозних гуманітар9
них питань (зокрема, мов9
них), ускладнюються ще
одним комплексом проб9
лем, пов’язаних зі стосун9
ками між трудовими міг9
рантами і населенням кра9
їн, де вони працевлашту9
ються та працюють.
Йдеться про напруже9
ність, що нерідко має тут
місце (яка, безумовно, різ9
ко зростає в період еконо9
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мічної кризи), час від часу
– про конфлікти і, в ціло9
му, про систему тих стосун9
ків, котрі складаються між
мігрантами та населенням
«приймаючої сторони»,
які можуть бути названі
стосунками толерантності
та мігрантофобії.
Думається, що насампе9
ред при аналізі цієї проб9
леми слід визначитися у
вихідних посиланнях, тоб9
то уточнити: чи природ9
ною є соціальна напруже9
ність, яка нерідко виникає
між мігрантами та «місце9
вим» населенням? Яких
рис вона може набувати?
Чи можливо її уникнути і,
якщо так, то яким чином?
Відповіді на ці запитання
далеко не прості. Тут слід
враховувати безліч чинни9
ків. Передусім, – тип тру9
дової міграції. Так, відомо,
що явище мігрантофобії
найчастіше виникає, коли
йдеться про «східний»
напрямок трудової мігра9
ції, тобто до Росії. Хоча і в
країнах Західної Європи
воно нерідко має місце,
особливо щодо етнічних
мігрантів.
Огляд і аналіз даної
проблеми потрібно, ймо9

вірно, розпочати з переду9
мов виникнення напру9
ження (соціальної, расової,
економічної тощо) між тру9
довими мігрантами і сто9
роною, що приймає їх. По9
дібних передумов кілька:
• по9перше, це наявність
в тій чи іншій країні, в то9
му чи іншому суспільстві
стійкого та великого попи9
ту на іноземну робочу си9
лу, особливо в ситуаціях,
коли в «приймаючій» краї9
ні вельми значний рівень,
так би мовити, «власного»
безробіття. І тут немає жод9
ного протиріччя, оскільки
останнім часом і в євро9
пейських країнах, і у вели9
ких містах, наприклад Ро9
сії (Москві, Санкт9Петер9
бурзі тощо), у так званій,
«нижчій ніші» ринку праці
існує і значне безробіття,
оскільки корінні мешканці
багатих країн і міст не
квапляться їх займати;
• по9друге, займання тру9
довими мігрантами місць
на ринках праці, як це ба9
гато разів доведено (про9
водилися і спеціальні дос9
лідження), справді призво9
дить до зниження ціни ро9
бочої сили на них. Явище
це стало досить пошире9

ним. При цьому, зрозуміло,
що підприємці, які «при9
возять» чи «оформлюють»
іноземну робочу силу, не9
рідко – нелегально, мають
від цього значний зиск.
Дійшло до того, що під9
приємці (передовсім – ро9
сійські) вміло створюють
штучний віртуальний де9
фіцит кадрів, встановлюю9
чи занижені ставки оплати
праці;
• по9третє, найважливі9
шою передумовою виник9
нення напруженості є по9
рушення міжетнічного ба9
лансу на ринку праці. На9
явність значної кількості
трудових мігрантів спри9
чиняє виникнення в місце9
вого населення настроїв,
пов’язаних із загрозою (ре9
альною чи віртуальною)
його життєвим інтересам.
Особливо це притаманно
низці країн (зокрема, Ро9
сії), де є так звані, анклавні
ринки праці, під якими ро9
зуміють ринки, що форму9
ються в імміграційних анк9
лавах, на інших територі9
ях, де розташовані торго9
вельні та сервісні підпри9
ємства, власниками або
орендарями яких є імміг9
ранти, які у свою чергу

наймають іноземних робіт9
ників, як правило, з числа
співвітчизників.
Наприклад, для Росії –
це такі міграційні потоки
як Азійсько9Тихоокеансь9
кий (китайці, корейці, в’єт9
намці); Центрально9Азій9
ський (узбеки, таджики та
ін.); Кавказький (азербай9
джанці, дагестанці та ін.).
Слід сказати, що хоча Ук9
раїна нині частіше є екс9
портером, а не імпортером
робочої сили, проблеми
анклавних ринків праці
відчуваються і в ній.
Окрім згаданих, є й дея9
кі інші причини виникнен9
ня напруженості у відно9
синах між трудовими міг9
рантами і «країнами, які їх
запрошують». Вони, зокре9
ма, пов’язані з проблема9
ми несумісності культур
(особливо гостро відчува9
ється це в Європі, де знач9
ну частину трудових міг9
рантів становлять афри9
канці і араби); мов; міжна9
ціональних шлюбів і дея9
кими іншими.
Чи завжди наявна (і зга9
дана вище) напруженість
переходить в серйозні кон9
флікти? Тут слід, ймовір9
но, говорити про низку ас9
пектів цієї проблеми. Пер9
ший – це проблема соціа9
лізації, входження трудо9
вих мігрантів, які приїхали
в країну, в «місцеве» спів9
товариство. І йдеться не
лише про оформлення прав
на легальну роботу чи гро9
мадянство. Адже взаємо9
дія між «двома сторонами»
відбувається в цілій низці
аспектів: соціальному, еко9
номічному, правовому, по9
літичному, культурному,
навіть демографічному, ос9
кільки деякі категорії міг9
рантів схильні до розшире9
ного відтворення і посту9
пового «захоплення» не
лише робочих місць «або9
ригенів», а й їхнього жит9
тєвого простору в цілому.

Загалом можна виокре9
мити кілька типів подібної
соціалізації трудових міг9
рантів залежно від «рівня»
їхньої адаптації до місце9
вих громад і ринків праці.
Перший – це фактична
«асиміляція», тобто майже
цілковите «занурення» у
місцеве співтовариство,
яке супроводжується ук9
ладанням шлюбів, переве9
зенням в країну працев9
лаштування сімей, зреш9
тою, отриманням повно9
цінного громадянства. Са9
ме такий тип соціалізації
дедалі частіше (на преве9
ликий жаль, для людей, що
залишаються в Україні)
присутній серед українців,
котрі працюють в Іспанії,
Португалії, Польщі та,
особливо, в Італії.
Другий тип соціалізації
називають «зустрічною со9
ціалізацією». Це явище,
яке виникає на територіях,
де присутня значна кіль9
кість мігрантів, наприклад,
українців у Москві (най9
краще це простежується,
на думку російських фа9
хівців, у процесі транскор9
донної взаємодії населен9
ня Хабаровська з прикор9
донним Китаєм і Санкт9
Петербурга – з Фінлянді9
єю). Подібна зустрічна со9
ціалізація характеризуєть9
ся створенням унікальних
соціокультурних просто9
рів (порівняно «нейтраль9
них»), де формуються дея9
кі спільні взаємоприйнят9
ні норми поведінки, спіль9
ні цінності, що негласно
визнаються. У даному разі,
значною мірою вдається
подолати «образ ворога»,
знижуються ризики від
зіткнення мігрантів з неві9
домими, небезпечними для
них чинниками, створю9
ються можливості для про9
дуктивного діалогу культур
в економічній площині.
Третій тип соціалізації
трудових мігрантів у краї9

У боротьбі за працевлаштування своїх громадян у Росії
створюються закони, за якими вигідніше стати росіянином

нах, куди вони прямують
на роботу, на жаль, вельми
поширений і має місце
найчастіше серед етнічних
мігрантів. Сюди можна
віднести вже згадане вище
потрапляння людей, які
приїжджають працювати,
в анклавні ринки праці.
Мають місце і ситуації, ко9
ли великі групи таких пра9
цівників «зливаються» з
існуючими в різних краї9
нах діаспорами. Це, з одно9
го боку, допомагає їм кра9
ще адаптуватися з точки
зору отримання роботи. З
іншого – нерідко стримує
реальну соціалізацію, ос9
кільки не вимагає актив9
ного вивчення мови, залу9
чення до культури сторо9
ни, що приймає, і тому по9
дібне.
Зокрема, стосовно укра9
їнських діаспор, за оцін9
кою російського соціолога
С.Рязанцева, найбільша з
трудових діаспор за межа9
ми СНД – українська. Як
вже неодноразово зазнача9
лося в науковій та публі9
цистичній літературі, оцін9
ки її розмірів коливаються
від 2 до 7 мільйонів чоло9
вік (йдеться про трудових
мігрантів, які зливаються з
вже існуючими в різних
країнах українськими діас9
порами). При цьому в низ9
ці країн українська діаспо9
ра – найбільша з усіх іно9
земних, наприклад, в Чехії,
Польщі, Італії (ми маємо
на увазі діаспори з колиш9
ніх країн Союзу). Природ9
но, зовсім інші масштаби
та специфіку мають діас9

В Італії діє «Пакет безпеки» –
низка законів, спрямованих
на жорсткий контроль
над переселенцями

пори з арабських і афри9
канських країн у Західній
Європі (ця проблема – за
межами нашого аналізу).
Проте, повернемося до
заявленої вище проблеми
конфліктів між трудовими
мігрантами і країнами, що
їх приймають, до явищ то9
лерантності та мігранто9
фобії. Подібні ж конфлік9
ти, звісно, мають гострі9
ший характер, коли йдеть9
ся про українську трудову
міграцію на її «східному»
напрямку. Назвемо три
найбільш розповсюджені
різновиди подібних кон9
фліктів:
• конфлікти на анклав9
них ринках праці;
• конфлікти між трудо9
вими мігрантами і підпри9
ємцями;
• конфлікти між трудо9
вими мігрантами і насе9
ленням регіонів.
Перший різновид конф9
ліктів досить простий: як
правило, на анклавних
ринках праці, пов’язаних,
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передусім, з торгівлею,
ресторанним сервісом і то9
му подібним, йде достат9
ньо швидке накопичення
капіталу. Водночас, на них
працюють представники
різних етнічних груп. Не9
рідко в даному разі ситуа9
ція криміналізується, ос9
кільки виникають пробле9
ми стосунків таких «анк9
лавних еліт» з представни9
ками найманих працівни9
ків інших національнос9
тей, конфлікти за перероз9
поділ сфер впливу тощо.
Звідси – нерідко виника9
ють вельми серйозні «роз9
бірки» між мігрантами, що
працюють на подібних
ринках, за участі кримі9
нальних елементів.
Другий тип конфліктів
– між трудовими мігранта9
ми і підприємцями, в яких
вони працюють, значно
складніший. Тут, з одного
боку, є зацікавленість під9
приємців у такій робочій
силі, оскільки, як вже на9
голошувалося, її викорис9
тання дає як безпосередній
економічний ефект, збага9
чуючи підприємців, так і
ефект опосередкований –
використання трудових
мігрантів дозволяє здеше9
вити вартість робочої сили
на відповідних ринках
праці.
Усі ці процеси відбува9
ються найчастіше на рин9
ках, де праця іммігpaнтів
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використовується неле9
гально чи напівлегально.
І все було б добре (у сенсі
– для підприємців), якби
не така обставина: поки
праця мігрантів викорис9
товується епізодично чи в
незначних масштабах –
усе відбувається ніби бла9
гополучно. Проте, за умо9
ви масового використання
такої праці, відбувається
поворот до організованої
протидії великих груп пра9
цівників9мігрантів щодо
роботодавців, відбувається
зовнішній тиск на підпри9
ємців із їхнього боку. Звіс9
но, про профспілкові
страйки не йдеться, зважа9
ючи на специфіку станови9
ща робітників9мігрантів.
Проте форми протидії ду9
же серйозній експлуатації
різні, аж до протидії пред9
ставникам органів внут9
рішніх справ і навіть від9
критого саботажу, підпа9
лів, псування устаткуван9
ня і т.п.
Нарешті, третій тип кон9
фліктів, мабуть, найваж9
ливіший і найсуттєвіший.
Саме під час реалізації та9
ких конфліктів (в т.ч., під9
готовки до них) і виника9
ють проблеми толерант9
ності та мігрантoфобії.
Звісно, що йдеться про
конфлікти (соціальні, ет9
нічні, суто трудові й т.п.)
між трудовими мігрантами
і «місцевим населенням».

Про цю проблему вже чи9
мало йшлося. Тому деталь9
но розкривати всі її аспек9
ти тут не будемо. Зазначи9
мо лише, що гострота та9
ких конфліктів є серйозні9
шою, з одного боку, на
східному напрямі трудової
міграції українців; з іншо9
го – у період економічних
криз, коли виникають ре9
альні проблеми з працев9
лаштуванням
місцевих
працівників. Нагадаємо,
що в звичайний час в бага9
тих країнах і містах такі
проблеми нерідко мають
віртуальний характер, ос9
кільки мешканці подібних
країн і міст не квапляться
займати робочі місця в
«найнижчій ніші» ринку
праці.
Саме за таких ситуацій
найяскравіше і чітко вияв9
ляються проблеми толе9
рантності та мігрантофо9
бії. Перш ніж перейти до
їхнього аналізу, нагадаємо,
що розглядаємо їх тут як
загалом, так і стосовно до
проблем трудової міграції
зокрема. Якщо казати про
толерантність як соціальне
явище, то під нею розумі9
ють, передовсім, певну со9
ціальну цінність, пов’язану
з необхідністю визнання
природної різноманітності
людей, культур і народів
як особливої самоцінності.
Під толерантністю таким
чином розуміємо норму ци9
вілізованого компромісу
між конкуруючими куль9
турами, готовність до прий9
няття інших поглядів. Що,
до речі, є умовою збережен9
ня різноманітності, своє9
рідного історичного права
різних народів і культур на
окремішність, несхожість.
Зрозуміло, що явище то9
лерантності, його необхід9
ність виникає та існує не
лише в умовах серйозної
трудової міграції, а й зага9
лом, скрізь і завжди в ситу9
аціях спільного існування

різних народів і культур на
єдиній території, в одній
країні. Порушення цього
принципу спричиняє не9
рідко ксенофобію, націо9
налізм і т.п. У багатьох ба9
гатонаціональних країнах
упродовж їхнього історич9
ного розвитку формувала9
ся культура толерантності,
поступово «налагоджува9
лися» не завжди прості
стосунки між людьми, які
населяють ці країни.
Цілком нового аспекту
цим стосункам надає яви9
ще масової трудової мігра9
ції за сучасних умов. Най9
більше нерідко стверджу9
ють, що сама собою дійс9
ність в низці країн (пере9
дусім таких, як Росія) ге9
нерує своєрідне нетолеран9
тне повсякдення. Причин
цьому є безліч. Насампе9
ред – відсутність у низці
держав спільної соціально9
політичної позиції стосов9
но специфіки та масштабів
дозволеної трудової мігра9
ції.
Досвід низки західних
країн (Франції, Нідерлан9
дів та ін.), де фактично не9
контрольована
трудова
міграція спричинила сер9
йозні зміни навіть етно9
соціальної структури сус9
пільства, змушує «дмухати
на воду» інші країни.
Так, навіть у відносно лі9
беральній у цьому сенсі
Швейцарії вже в 2009 році
було проведено референ9
дум щодо доцільності до9
пуску на швейцарський
ринок праці трудових міг9
рантів навіть із країн – но9
вих членів Євросоюзу, та9
ких як Болгарія і Румунія
(населення Швейцарії ви9
словилося позитивно).
Що ж до таких країн, як
Росія, то тут в політично9
му й навіть науковому
співтоваристві не виробле9
но якихось чітких позицій
стосовно того, наскільки
значними є можливі мас9

штаби трудової міграції.
Наприклад, Є.Гайдар вва9
жає, що за масштабами
приймання мігрантів Росія
в ХХІ ст. може відіграти ту
саму роль, яку відіграла
Америка в XIX і ХХ ст.
Водночас, деякі інші вчені
та політики виступають за
мінімізацію трудової міг9
рації.
Подібна нечіткість на9
віть на офіційному рівні
стосовно трудової міграції
(і йдеться не лише про Ро9
сію, де працює найбільша
кількість українців) плюс
доволі своєрідна позиція
російських підприємців,
які вважають за потрібне
легально (а частіше неле9
гально) використовувати
трудових мігрантів для
збільшення прибутку і
«тиску» на ціну робочої си9
ли, спричиняє доволі спе9
цифічне явище – мігранто9
фобію серед населення.
Тут варто зазначити, що
подібне явище, щоправда,
в більш полегшеній формі,
притаманне не лише Росії.
Так було в період, коли роз9
почалася масова трудова
міграція поляків до країн
Західної Європи, коли міль9
йони турків почали «засе9
ляти» Німеччину тощо.
Просто на прикладі су9
часної Росії, де активна
трудова міграція розгорта9
ється саме нині, це явище
виявляється найчіткіше і
може бути зафіксованим і
дослідженим. Які ж причи9
ни генерованої трудовою
міграцією мігрантофобії,
тобто негативного став9
лення (що інколи сягає не9
нависті, конфліктів і тому
подібного) місцевого насе9
лення до трудових мігран9
тів? Явище це непросте,
так би мовити, багатоас9
пектне, яке має низку при9
чин, пов’язаних як із сами9
ми мігрантами, так і безпо9
середньо з місцевим насе9
ленням.

В Італії українська діаспора є п’ятою за чисельністю національною громадою країни.
За дослідженням Італійського національного інституту статистики, сьогодні офіційно в Італії
перебуває майже 170 тисяч українців, проте за даними вивчення сучасної трудової міграції,
проведеного фондом Карітас України та Інститутом народознавства НАНУ за 2009 рік, тут
мешкає понад 600 тисяч українців. На фото: українці відзначають Свято матері у 2010 р. у Римі

Якщо говорити про са9
мих трудових мігрантів, то
тут виникають ситуації,
коли вони самі нерідко є
винуватцями дезорганіза9
ції, погіршення ситуації в
регіонах. Це пов’язано, з
одного боку, зі зміцненням
етнічних зв’язків, об’єд9
нанням різних етнічних
угруповань трудових міг9
рантів, з іншого – нерідко з
кримінальною та рекетир9
ською діяльністю в середо9
вищі мігрантів. Подібне
явище фіксується, на жаль,
в європейських країнах,
зокрема, в Чехії, Словач9
чині, Польщі. При цьому,
за даними українського со9
ціолога М. Шульги, нап9
риклад, в суспільній свідо9
мості чехів і поляків на9
шим співгромадянам від9
дають найнижчий рейтинг
серед етнічних груп. У цих
країнах за рейтингом укра9
їнці випереджають лише
румун і циган.
Проте, без сумніву, най9
більш серйозне коріння
мігрантофобія має в сере9
довищі, яке приймає тру9
дових мігрантів. Тут, по9
перше, виникає цілий
спектр етнічних проблем,
пов’язаних з формуванням
великих і досить «захище9
них» від місцевого насе9
лення діаспор і анклавних
ринків праці (стали вже
звичними сюжети, пов’яза9
ні із засиллям серйозних
китайських діаспор в Росії
чи арабських – в країнах

Західної Європи). По9дру9
ге, ставлення місцевого на9
селення до трудових міг9
рантів (нерідко – негатив9
не), формується через те,
що ці мігранти «створю9
ють» чорні ринки робочої
сили. А та обставина, що
подібні ситуації підтриму9
ються місцевими підпри9
ємцями, які мають із цього
неабиякий зиск, зокрема,
як вже наголошувалося, і
завдяки зниженню ціни на
робочу силу, спричиняє
значний негатив з боку
місцевого населення.
По9третє, масова трудо9
ва міграція в результаті (це
вже більше стосується кра9
їн Заходу) може спричи9
няти і нерідко спричиняє
серйозні соціально9полі9
тичні наслідки. Зокрема,
через розвиток, з одного
боку, расизму, з іншого –
сепаратизму і фундамента9
лізму. У результаті, як зас9
відчує досвід багатьох кра9
їн, сьогодні вже створено
ґрунт для розвитку анти9
імміграційних рухів, в пер9
шу чергу, націоналістично9
го чи расистського забарв9
лення.
Ця обставина, на наш
погляд, має формувати як
в середовищі самих укра9
їнських трудових мігран9
тів, так і в органах держав9
ного управління, які за
змогою регулюють відпо9
відні процеси, особливу
увагу до них. Тут, звісно,
слід враховувати й ту обс9

тавину, що у зв’язку зі
зростанням трудової міг9
рації і низкою інших згада9
них вище обставин, конф9
ліктогенність відповідних
процесів зростатиме. Від9
повідно необхідне макси9
мальне посилення регулю9
ючої ролі держав, які сто9
ять по обидва боки цих
процесів. У першу чергу
йдеться про вдосконален9
ня міграційної політики,
створення нормативно9
правової бази, що регулює
процеси трудової міграції
як з боку країн, які «поста9
чають» робочу силу (звісно,
тут йдеться і про Україну),
так і країн, що її прийма9
ють. Лише так можна уник9
нути дії багатьох деструк9
тивних чинників на проце9
си трудової міграції та спря9
мувати їх на формування
інтеграційних процесів на
позитивних цінностях.
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ДИПЛОМАТІЯ

Справи посольськi
Надзвичайний і Повноважний посол
України у відставці Олександр Сліп#
ченко є автором двох відомих кни#
жок, присвячених улюбленій професії
– дипломатії. Нині він завершує тре#
тю книжку, де змальовує постать
посла, причому в не зовсім звичному
ракурсі. Відомо, що дипломатія – це
своєрідне мистецтво. Може, тому в
історії посольські особистості нерід#
ко у той чи інший спосіб пов’язані з лі#

Олександр СЛІПЧЕНКО,
Надзвичайний
і Повноважний посол
України
«Відоме всім слово «am9
bassador» походить від ла9
тинського ambactus – по9
мічник, прибічник, попліч9
ник, підручний. Тобто сло9
во це прийшло до нас із ча9
сів Давнього Рима. Росій9
ське «посол» ще молодше.
Проте саме це поняття
вживається з незапам’ят9
них часів.
Щойно стали утворюва9
тися людські співтоварис9
тва, відразу знадобилися
люди, здатні забезпечити
контакти між ними. Хоча б
і, як це було на початку,
примітивні та спорадичні.
Суспільні структури уск9
ладнювалися, ускладнюва9
лися і форми, й зміст кон9
тактів. Змінювалися і лю9
ди, яких саме суспільство
чи правитель від його імені
наділяли високою довірою
представляти їхні інтере9
си. Наскільки важливими
були ці функції, свідчить
хоча б те, що слово «анге9
лос», яким давні греки на9
зивали своїх посланців, пе9
рейшло в біблійні тексти,
позначаючи носіїв якихось
вищих, невідомих простим
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смертним повноважень.
Та не залітатимемо вже
надто високо. Замість нуд9
ного теоретизування мені
хочеться просто навести
кілька різних історій – ре9
альних, вигаданих або тих,
які набули за давністю ро9
ків деяких міфічних рис...

ПІДСТУПНА ОЛЬГА
За часів княгині Ольги
ніяких ЗМІ, крім билин і
літописів, не було. От із
них нам і стало відомо про
витончену (багато в чому,
чисто жіночу) помсту, за9
думану й послідовно здій9
снену нею для покарання
племені древлян за вбивс9
тво її чоловіка Ігоря.
Певне, втративши від9
чуття реальності чи відпо9
відно до якихось своїх зви9
чаїв, вони не придумали
нічого кращого, ніж посва9
татися до вдови. Як свід9
чать літописи, вона тут по9
казала себе не тільки хит9
рою та жорстокою.
Вся «процедура»
помсти була розіг9
рана, як театраль9
на постановка, яка
повторює всі ета9
пи княжого похо9
ронного обряду.
Коли древлян9
ські посли прибу9
ли до Києва зі

тературою, музикою чи живописом.
Як автори, а ще частіше – як персо#
нажі мистецьких творів. Досліджен#
ню саме цієї теми й присвячено нову
книжку О.Сліпченка «Посольское де#
ло». Подаємо кілька уривків з цього
твору, які мають відношення до істо#
рії нашої країни і, відповідно, її дипло#
матичної служби, перекладені укра#
їнською редакцією «З.С.».

шлюбною пропозицією,
Ольга її не відкинула. Для
початку їм було сказано
залишатися в човні, там і
переночувати, а вранці,
мовляв, вдячні за честь ки9
яни на руках внесуть їх у
місто. Так і було зроблено,
але на князівському под9
вір’ї за ніч було викопано
величезну яму, в яку й ки9
нули судно з послами. Во9
ни були закопані заживо,
попри їхні скарги та стого9
ни.
Тим часом, поки звістка
про цю розправу не дійшла
до древлян, гонець від
Ольги передав їм її поба9
жання: треба було для та9
кого випадку надіслати
послів вище рангом і ба9
гатших, щоб вони могли
бути княгині гідним поч9
том при її від’їзді в Іско9
ростень. Наївний князь
Мал, як кажуть, зрозумів
натяк і відправив із по9
сольською місією кращих
представників свого бояр9

ства. Прибувши до Києва,
вони як належне прийня9
ли пропозицію перед бан9
кетом попаритися в лазні.
Там їх і спалили – теж ціл9
ком за звичаєм. Живцем,
правда, але це вже деталі.
Ну, а потім була заключ9
на частина обряду – похо9
ронна тризна. П’ять тисяч
запрошених древлян випи9
ли й закусили від усієї їх9
ньої довірливої душі, що й
дозволило дружині Ольги
повністю їх вирізати. Але
наступна облога їхньої сто9
лиці все9таки затяглася.
Ось тоді Ольга за прикла9
дом, описаним в одній зі
скандинавських саг, спали9
ла місто за допомогою от9
риманої від самих же древ9
лян «малої данини» – го9
лубів і горобців, які хотіли
полетіти назад до своїх
гнізд. Їм в оперення «вмон9
тували» шматочки сірки,
що горить.
У літописі є окрема ілюс9
трація лише до другої час9
тини цієї «поста9
новки» – епізод у
лазні, який, певне,
здався хроністу
найдраматичні9
шим. Чи найбільш
волаючим із пог9
ляду грубого по9
рушення посоль9
ського
статусу.
Проте Ользі ця

дика розправа зовсім не за9
вадила самій виступити в
посольській іпостасі, про9
довжуючи справу Олега та
Ігоря стосовно Візантії.
Може, й вона хотіла б
піддати її тому ж «мечу і
пожежам», як це намагали9
ся зробити її попередники.
Але супротивник був яв9
но не по зубах. Довелося
звернутися до серйозної
дипломатії. І тут вона об9
рала найпряміший шлях
до серця базилевса Кос9
тянтина Багрянородного:
релігію. Усвідомлюючи, що
ідеологічним стрижнем ві9
зантійської зовнішньої по9
літики була християніза9
ція навколишнього світу,
Ольга, певне, і вирішила
цим ключем відкрити
шлях до перегляду догово9
ру, укладеного послами її
покійного чоловіка після
його невдалого походу на
Царьгород.
Договір не в усьому був
вигідний Києву, а іноді
припускав нерівноправ9
ність сторін. Так, Русь у
ньому бере на себе набага9
то більше зобов’язань.
Наприклад, в односторон9
ньому порядку надавати
Візантії військову підмогу.
Та й кара за їх порушення,
як і договору в цілому, заг9
рожують, насамперед, їй.
Тому Ольга постаралася
надати своєму візиту в
Константинополь у 957 р.
особливого представниць9
кого характеру. Її «делега9
ція», яка налічувала 106
чоловік (не рахуючи слуг і
охорони), більш ніж удвічі
перевищувала кількісний
склад посольства Ігоря,
яке доти вважалося най9
пишнішим. Крім племін9
ника і знатних наближе9
них правительки Русі в неї
входили 22 апокрисіарія
(особи, уповноважені пред9
ставляти інтереси княгині
та великих вельмож. –
О.С.), 44 купці, 2 перекла9

дачі та жінки його почту.
Імператор приймав Ольгу
двічі у своєму палаці при
імператриці та дружинах
усіх вищих сановників
держави. На відміну від
звичайної практики, пере9
говори з Костянтином
Ольга провела, сидячи по9
руч із його троном. Узагалі
весь церемоніал спілку9
вання з правителькою Русі
настільки виходив за рам9
ки встановленого протоко9
лу, що Костянтин спеці9
ально описав його у своє9
му творі «Про церемонії».
Що конкретно Ользі
вдалося домогтися, повніс9
тю не відомо. Але прийня9
ли її воістину по9царськи.
Певне, у цьому й було
«надзавдання» візиту. Піс9
ля хрещення в головному
імперському соборі Святої
Софії – хрестив її сам ім9
ператор у супроводі патрі9
арха – її нарекли ім’ям
Єлени на честь святої рів9
ноапостольної матері Кос9
тянтина Великого. (Сама
Ольга удостоїлася рівноа9
постольного сану лише че9
рез 600 років). Вона одер9
жала також багаті дарунки
і дуже почесний титул ім9
ператорської «дочки».
Повернувшись до Києва,
Ольга правила ще кілька
років, поки Святослав ос9
таточно не ввійшов у силу.
А після смерті вона з по9
шаною ввійшла в ареопаг
шести найзнаменітіших і
шанованих жінок9христи9
янок – разом із Марією
Магдалиною, побитої ка9
менями при імператорі Не9
роні мученицею Апфією,
відданою приблизно в цей
самий час на розтерзання
звірам святомученицею
Феклею, візантійською ца9
рицею Єленою і просвіти9
телькою Грузії Ніною.
Тепер пам’ятник їй на
Михайлівській площі в
Києві втілює образ першої
та поки що (!) єдиної в іс9

торії України жінки9глави
держави. Ну, а те що за її
спиною тепер знаходиться
Дипломатична академія –
це переконливий символ її
заслуг і на цьому поприщі.
Хоча доля древлянських
послів і наводить на певні
думки...

ПОСОЛ ВАСИЛИСА
Не залишаючи території
України, звернемося до ве9
ликого билинного циклу,
пов’язаного з князюван9
ням у Києві Володимира I
Святого. Червоного Со9
нечка, як його там прозва9
ли. Було за що – він зумів
зібрати навколо себе, по9
дібно настільки ж леген9
дарному королю Артуру з
його лицарями Круглого
столу, цілу дружину бога9
тирів. Норовливих і ро9
зумних – як і сам князь. І
серед них на почесному
місці «лицаря №2» Добри9
ня Микитич – співак, гус9
ляр, боєць і незамінний
дипломат, який кожного
разу приходив на виручку
князю в складних і делі9
катних ситуаціях.
От його місія до татар,
другим номером при пос9
лові Василеві Казимиро9
вичі. Вони їдуть домовля9
тися про виплату данини,
але Добриня перемагає в
усіх змаганнях – від ша9
шок до боротьби, і в ре9
зультаті примушує самого
хана платити данину Киє9
ву. В іншій билині він си9
лою домагається від Змія
укладення мирного дого9
вору на своїх умовах. У
третій – визволяє з полону
співвітчизників. Ще в од9
ній висватує царівну Ап9
раксу в литовського коро9
ля. Знову9таки «із застосу9
ванням сили».
За всієї билинності його
звершень Добриня – ціл9
ком реальна історична осо9
ба, рідний дядько князя
Володимира, брат його ма9

тері Малуші. Настільки ж
реальна, як ще один леген9
дарний посол, який нещо9
давно пішов із життя, це
909річний Анатолій Доб9
ринін, з ім’ям якого безпо9
середньо пов’язана чверть
століття «поєдинку» з Ту9
гарином Змієвичем радян9
ського політичного епосу
– Сполученими Штатами
Америки.
Та повернемося від істо9
ричних паралелей до би9
линних часів. Думаю, буде
цілком доречно привести
тут билину про Ставра Го9
диновича, яка відноситься
до того самого київського
циклу, але стоїть дещо ві9
докремлено. Тим паче, що
на відміну від інших, де
про дипломатичні справи
йдеться мимохідь або на9
тяком, ця цілком присвя9
чена, як сказали б сьогодні,
практичній роботі посла.
Вірніше, опису деяких ха9
рактерних прийомів цієї
роботи. Вона стає ще
більш цікавою від того, що
її головним героєм і носієм
«посольських премудрос9
тей» виступає жінка.
Саме через неї й виникла
вся ця билинна історія. На
княжому банкеті багатий
польський гість (купець)
Ставр Годинович настіль9
ки вихвалявся гідностями
своєї молодої дружини Ва9
силиси, що Володимир ви9
рішив піддати його суво9
рому випробуванню. Став9
ра кинули в темницю: як9
що його дружина й справді
настільки розумна, то не9
хай його вона звідти й виз9
волить.
Зрозумівши, що ні гро9
шима, ні силою чоловіка
не звільнити, Василиса ви9
рішила застосувати хит9
рість – виступити в ролі...
посла, який вирішив пос9
вататися до дочки князя.
Князь змушує посла
пройти через багато вип9
робувань, звідки той нез9
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мінно виходить перемож9
цем, виявляючи і силу, і
спритність, і кмітливість.
Зрештою, попри протести
дочки, яка відразу розпіз9
нала в послові жінку, Во9
лодимир змушений прий9
няти шлюбну пропозицію.
Але під час невеселого
банкету посол пропонує
князю, щоб їх розважив
Ставр, який славиться сво9
їм мистецтвом гусляра та
який сидить у темниці.
Князь, оскільки «не сміє
посла прогнівити», змуше9
ний погодитися.
Вибравши момент, Ва9
силиса відкривається чо9
ловіку і вже в жіночій сук9
ні разом із ним повертаєть9
ся на банкет. Князь осором9
лений – Василиса й справ9
ді виявилася розумнішою
та хитрішою за нього.
Дуже цікаво, що сюжет9
ним стрижнем билини є
принцип, що затвердився
ще в глибокій давнині – «а
не сміє посла він розгніви9
ти». Тобто всі хитрощі кня9
зя Володимира і, зрештою,
його загальний програш у
поєдинку з послом викли9
кані тим, що він не може
застосувати до посла нія9
кого насильства і змуше9
ний діяти тільки хитрістю.
Від незапам’ятних часів
склалася традиція доруча9
ти виконання посольських
функцій музикантам і спі9
вакам. Ще «барди» Гомер і
Вергілій вважалися воло9
дарями особливого дарун9
ка – спроможності своїм
словом зачарувати слуха9
ча. Не випадково й те, що
давньоірландське слово fili
означає не тільки «поет»,
«музикант», а й «яснови9
дець», «маг», «віщун». Піс9
ні скандинавських співаків
– скальдів теж мали магіч9
ний смисл. Вважалося, що
їхні поетичні пророцтва
могли впливати як на пси9
хологічний стан адресата,
так і на його фізичні здіб9
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ності. Подібним чином
ставилися до своїх «піс9
носпіваків» й інші народи,
наприклад, степовики9по9
ловці.
Природно, що людей, які
мали здатність такого
впливу на співрозмовника,
даром його переконання,
«зачарування», високо ці9
нували й часто використо9
вували для передачі важ9
ливих звісток і послань.
Середньовічне право за9
безпечувало їм недотор9
канність.
У середньовічний Ні9
меччині це були придворні
«шпільмани», у Франції –
«жонглери» (від латин9
ського jocularis, тобто по9
тішник, гравець) – музи9
канти і виконавці народ9
них пісень і сказань чи ав9
торських пісень трубаду9
рів. У їхній творчості вже,
як правило, був відсутнім
магічний смисл, але, беру9
чи участь у боях, вони на9
дихали воїнів, а також за
нагоди виконували ролі
розвідників чи навіть пос9
лів.
Є такі персонажі й у дав9
ньослов’янському фоль9
клорі. Віщий Боян, який
придумував свої пророчі
пісні, гусляр Садко, кот9
рий укладає договір із мор9
ським царем. Чи вже згада9
ний нами могутній Добри9
ня Микитич...

МАРУСЯ ЧУРАЙ
Відлуння цього «музич9
ного» струменя у посоль9
ській справі можна зустрі9
ти й в українському фоль9
клорі. Хто не знає напівле9
гендарний образ чорноб9
ривої Марусі, чиї пісні й
сьогодні співають усюди, і
не тільки в Україні? Щоп9
равда, посол у цій трагіч9
ній історії виступає лише
десь на її периферії, але за9
те й сама його особистість,
і його роль у марусиній до9
лі гідні всілякої поваги і

доброї пам’яті.
Нагадаю коротенько сю9
жетну лінію цього істори9
ко9побутового
епізоду,
який став легендою. Дочка
заслуженого козацького
сотника Гордія Чурая,
який героїчно загинув у
боротьбі з поляками, вона
прославилася в рідний
Полтаві не тільки красою і
вірністю своєму обранцю
Грицю. А й створенням
прекрасних пісень, перей9
нятих тонким ліризмом і
любов’ю до рідної землі.
Проте Гриць віддав пере9
вагу багатій Галі, і Маруся,
тяжко переживаючи зраду,
намагалася покінчити із
собою, а потім – у повному
розпачі – убиває колиш9
нього нареченого, подавши
йому на останньому поба9
ченні чашу з отрутою. Їй
загрожує страта, і тут всту9
пає в дію посол – друга
особа в полтавській полко9
вій ієрархії – Іван Іскра.
Він давно – таємно і безна9
дійно – любить Марусю, і
його відчайдушна спроба
врятувати їй життя спов9
нена лицарської шляхет9
ності.
Ким же він був у реаль9
ному житті? Своє головне
посольське доручення він
виконав саме незадовго до
суду над Марусею – у бе9
резні 1652 року. Після від9
мови польського сейму ра9
тифікувати Білоцерківсь9
кий договір, який закріп9
лював результати триріч9
них «визвольних змагань»
Богдана Хмельницького,
стало очевидно, що про9
довження війни неминуче.
У січні і лютому 1652 року
в Чигирині та Суботові
гетьман і його генеральний
писар Виговський таємно
обговорювали умови на9
дання можливої допомоги
з боку Московії. Нарешті,
пішло офіційне звернення
до царя. Ось його й повіз
до Москви Іван Іскра, син

знаменитого запорізького
гетьмана Якова Остряніци
(одного з керівників анти9
польського
повстання
1637–1638 рр., у ході якого
загинув Гордій Чурай).
Молодий Іскра і до цього
виконував різноманітні
дипломатичні завдання
Хмельницького, тому саме
йому була довірена життє9
во важлива місія в Москві.
Там він провів досить
складні переговори в По9
сольському наказі, стис9
лий звіт про які знаходимо
в російського історика
С.Соловйова.
Переконавшись,
що
Хмельницький не збира9
ється шукати протекції
кримського хана, дяки Во9
лошенінов і Немиров від
імені царя в загальній фор9
мі висловили згоду прий9
няти «Запорізьке військо»
під його високу руку, при
цьому не втягуючись у вій9
ну з поляками. Московські
переговори на той момент
нічим не закінчилися –
прийнятний для України
результат вимагатиме ще
півтора року і значних вій9
ськових і дипломатичних
зусиль із боку Хмельниць9
кого.
А Іскра повернувся до
Полтави, і саме його обрав
полковник Пушкар у ролі
гінця до гетьмана зі звіс9
ткою про виступ Полтав9
ського полку на з’єднання

з загальними силами. Пол9
ковник теж був непростий
– знаючи про любов Івана
до Марусі та симпатії до
нього гетьмана, він розра9
ховував, що Іскрі вдасться
врятувати дівчину від
страти. І розрахунок його
виявився вірним.
Хоча виступ Іскри не
скасував суворого вироку,
але дав час, щоб відтермі9
нувати його виконання і
звернутися за підтримкою
до самого гетьмана. У Пол9
таві вже зібрався народ,
щоб бути присутнім при
страті отруйниці. Вона са9
ма закликає смерть, не в
силах перенести тяжкість
убивства свого коханого.
Але відданий Іван встиг в
останню хвилину: універ9
салом гетьмана Маруся бу9
ла помилувана. Але про9
жила вона недовго: чи то
від горя, чи то від хвороби
згасла у віці 28 років. А не9
забаром загинув і гетьман9
ський посол Іван Іскра,
який врятував її, у битві
під Лохвицею, у якій він
боровся на боці свого пол9
ковника Пушкаря, який
виступив проти нового
гетьмана Виговського. Від
нього залишилися архівні
документи про проведені
переговори, а від неї – чу9
дові пісні.

ЗАХОВАНА
КОЛИСКА
У самому серці Крим9
ських гір піднімається гора
Басман, овіяна давніми ле9
гендами. Одна з них, ма9
буть, найбільш відома, теж
якоюсь мірою пов’язана з
дипломатичною діяльніс9
тю. Яка, щоправда, не при9
несла жодній зі сторін, які
брали участь у перегово9
рах, бажаного результату.
Що ж, таке теж нерідко
трапляється. І стара леген9
да знову учить нас, що ус9
піх посольських зусиль за9
лежить, насамперед, від

реалістичності висунутих
вимог і умов можливого
договору. Втім, не виклю9
чаю і якогось іншого вис9
новку. Судіть самі.
«Колись у Криму існува9
ли дві сильних держави.
Одна з них іменувалася ге9
нуезькою і розташована
була на узбережжі, інша
знаходилася в горах і тому
називалася горянською.
Держави ці вели між со9
бою безперервну війну. Ге9
нуезці викрадали стада го9
рян і розоряли селища. Го9
ряни у відповідь нападали
на генуезькі фортеці. Та9
кий стан речей не міг три9
вати нескінченно, треба
було вирішити суперечку.
Та як? Питання це ворогу9
ючі князі поставили своїм
радникам.
Через деякий час гену9
езький посол з’явився з
почтом до горянського
князя і запропонував вічну
дружбу. І якщо горяни
справді щиро бажають
дружби, то нехай видадуть
генуезцям золоту колиску
– священну реліквію го9
рянського народу, яка зоб9
ражена на його прапорі.
– Ми вимагаємо цього
тільки тому, – сказав гену9
езець, – що знаємо, як ви9
соко цінуєте ви колиску.
Передайте її нам – ми пе9
реконаємося, що ви цінує9
те мир найбільше на світі.
Почувши цю вимогу го9
рянський князь оголив
шаблю і відповів:
– Твої слова настільки
образливі, що я готовий те9
бе вбити. Невже ти не зна9
єш, що з цієї колиски виго9
дувані всі ми й що біля неї
клялися вірності своєму
народу наші предки?
Посол генуезців наполя9
гав на своєму й додав:
– Ми хочемо злагоди з
вами і готові теж дати вам
у заставу найдорожче, що
маємо.
Вождь горянського на9

роду негайно зібрав своїх
радників, розповів про
пропозицію
генуезців.
Довго думали горянські
радники. Вони нізащо не
хотіли розставатися зі свя9
тинею свого народу, тому
що це означало, що вони
добровільно згодні позба9
вити себе свого імені, сво9
боди та незалежності.
– Треба попросити в ге9
нуезців той папір, за яким
вони володіють землею в
Криму, – вирішила рада
горян. – Нічого думати, що
вони на це погодяться. А
тоді розпочнемо перегово9
ри про мир на інших умо9
вах.
– Генуезькому послу пе9
редали відповідь горян9
ського князя. Посол мов9
чки повернувся і зі своїм
почтом відправився на уз9
бережжя. Минув ще тиж9
день, і від генуезького кня9
зя з’явився новий гонець.
–– Візьміть у нас усе, що
завгодно, – сказав він, –
але тільки не цей папір.
– А що ж дорожче є у
вас? Адже насмілилися ж
ви говорити з нами про на9
шу святиню!
– Ми – це інша річ, –
сказав посол. Але ви відо9
мі, як народ гордий, сміли9
вий, і вас можна змусити
помиритися з нами, тільки
віднявши вашу святиню.
– Спасибі за добре сло9
во! – посміхнувся горян9
ський князь. – Але чому ви
тримаєтеся за клаптик па9
перу? Що він вам дає?
– А які ж права на землю
залишаться в нас, якщо ми
позбавимося цього паперу?
– Не домовимося ми, на9
певно, – сказав князь.
– Дивися, не зли нас. Ми
силою заберемо вашу свя9
тиню, якщо ви самі не хо9
чете віддати її нам.
– Ти загрожуєш, – відпо9
вів горець, – але легше го9
ворити, ніж зробити. На9
род наш не боїться нікого і,

швидше, весь до останньо9
го ляже в битві. Ніж про9
дасть свою честь!
– Іншої відповіді я не до9
чекаюся?
– Ні!
Розгорілася нова війна
між генуезцями та горяна9
ми. Зменшувалися ряди
славнозвісних захисників
прапору з зображенням зо9
лотої колиски. Князівству
загрожувала загибель. Ге9
нуезці вимагали золоту ко9
лиску, обіцяючи припини9
ти війну. Тоді горянський
князь зібрав народ і запи9
тав, чи не краще погодити9
ся з такими умовами.
– Ми не хочемо цього! –
закричали воїни. – Не до9
пустимо ганьби, поки жи9
вий хоч один із нас!
– Друзі мої! – сказав
князь... – Допоки ціла на9
ша святиня, народ живе,
хоча б залишилася від ньо9
го тільки жменька людей.
Тому я сховаю святиню
так, щоб її не знайшов ніх9
то з ворогів. І накладу на
неї закляття, щоб далася
вона в руки тільки тим, хто
наблизиться до неї з чис9
тими помислами...
Сказавши це, князь із не9
величкою групою близь9
ких людей попрямував до
печери на горі Басман...»
Там колиску вони й ли9
шили під охороною гір9
ських духів. А самі повер9
нулися до битви. Одна з
легенд каже про те, що зо9
лоту колиску добув народ
Криму, у серці якого назав9
жди оселилася любов до
кримської землі. А от на
сайті Бахчисарайського
гірського клубу (rescu9
er.crimeastar.net) легенда
ще триває – адже золота
колиска донині зберігаєть9
ся в глибині печер. З моєї
точки зору, реалістичніше
виглядає варіант бахчиса9
райців – усе9таки вони
ближче й краще знають
місцеву ситуацію».
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Розбудова дипломатичної служби
доби Директорії

Ірина МАТЯШ,
доктор історичних наук,
професор,
заслужений діяч науки
і техніки України,
перший заступник голови
Державного комітету
архівів України
Нова геополітична ситу9
ація, що склалася в Європі
після завершення Першої
світової війни, ставила на
порядок денний перед уря9
дом незалежної України
вирішення питання щодо
пошуків підтримки у країн
Антанти чи радянської Ро9
сії. Проголошений у прог9
рамній декларації Дирек9
торії 14 грудня 1918 р.
принцип нейтралітету не
сприяв формуванню між9
народного
авторитету
УНР. Попри те, що «Ди9
ректорія прийшла до вла9
ди, не маючи чіткої зов9
нішньополітичної концеп9
ції»1, впродовж першого
місяця її діяльності було
визначено мету – здобути
міжнародно9правове виз9
нання та заручитися під9
тримкою в боротьбі проти
більшовиків, вступити до
новоствореної міжнарод9
ної структури безпеки та
співробітництва – Ліги
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Націй, легалізувати онов9
лену лінію державних кор9
донів, налагодити взаємо9
вигідну співпрацю з су9
міжними і географічно
близькими
державами,
сформувати регіональний
військово9політичний та
економічний блок.
Завдання щодо здійснен9
ня «всіх політичних зно9
син уряду УНР з інозем9
ними урядами та інститу9
ціями міжнародного ха9
рактеру» покладалися на
Міністерство закордонних
справ. До його функцій на9
лежали охорона інтересів
УНР з кордоном, захист
законних прав іноземців в
Україні, регулювання кон9
тактів між Патріархами та
Українською православ9
ною церквою2. Організа9
ційна структура МЗС на
першому етапі доби Ди9
ректорії УНР помітних
змін не зазнала. Вона
включала керівництво (мі9
ністр, два заступники, 4
радники, урядовці для
особливих доручень), Раду
міністерства (заступники
міністра, керівники під9
розділів, 5 призначених мі9
ністром членів), Історич9
ний комітет, канцелярію
міністра, загальний депар9
тамент (відділи: особового
складу та загальних справ,
бухгалтерсько9господар9
ський, юридичний, архів9
ний), департамент чужо9
земних справ (відділи:
дипломатичний, консуль9
ський). На новостворений
Історичний комітет, керів9
ник якого входив до Ради
міністерства, покладалися
завдання дослідження іс9

торії дипломатії та зов9
нішньої політики, роз9
роблення питань істо9
рико9політичного ха9
рактеру.
Впродовж
усього терміну існу9
вання відомства до ак9
туальних проблем, як і
раніше, належала проб9
лема кадрів. До того ж,
керівництво міністерс9
твом постійно зміню9
валося.
Першим головою Ра9
ди міністрів і одночас9
но Міністром закор9
донних справ доби Ди9
ректорії став В.М.Че9
хівський (26 грудня
1918 р. – 10 лютого
1919 р. ). Його змінив
на посаді Міністра за9
кордонних справ К.Ма9
цієвич (13 лютого – 9
квітня 1919 р.), який
уже в квітні передав ке9
рівну естафету В.Тем9 Обіжник Міністерства закордонних
справ УНР, 31 січня 1921 р.
ницькому, у серпні
1919 р. – травні 1920 р. мі9 ний елемент» у 19379му,
ністерством керував А.М.Лі9 другий загинув у блокад9
вицький, від 26 травня 1920 ному Ленінграді в 19419му.
року закордонне відомство Емігрантське життя суди9
очолив А.Ніковський. Ос9 лося Костю Мацієвичу4 та
танній залишався на по9 Андрієві Левицькому, а
саді в екзильному уряді хворому Володимиру Тем9
за особистим проханням ницькому, який у скруті
С.В.Петлюри, деякий час доживав у Галичині, його
обіймаючи й посаду зас9 колишній радник Андрій
тупника голови РНМ, аж Жук збирав серед друзів і
до 1922 р.3 Надалі кожно9 знайомих за кордоном хоч
му з них доля визначила якість кошти на життя. До9
нелегкий шлях: репресії, кументальні свідчення цієї
еміграція та смерть на чу9 «неофіційної» історії укра9
жині, злидні та забуття… їнської дипломатії в осо9
Соловецькі табори довело9 бах збереглися в україн9
ся пройти Володимиру Че9 ських та зарубіжних архі9
ховському та Андрію Ні9 вах і залишаються пере9
ковському: першого орга9 важно малодослідженими.
У січні 1919 р., після Ак9
ни ДПУ стратили як «не9
безпечний контреволюцій9 ти Злуки ЗУНР та УНР,

заступником Міністра за9
кордонних справ УНР
став керівник зовнішнього
відомства ЗУНР, Держав9
ний секретар закордонних
справ – Лонгин Цегель9
ський. Саме йому випало
прочитати на Софійській
площі заяву Президії Ук9
ради і Державного Секре9
таріату про рішення ЗУНР
об’єднатися з УНР. Приз9
начення цього діяча това9
ришем Міністра закордон9
них справ УНР мало сим9
волізувати єдність обох
частин України в зовніш9
ній політиці. Нарада керів9
ництва УНР та ЗО УНР
ухвалила рішення про

об’єднання закордонних
дипломатичних установ
обох держав окрім тих, що
утворилися в країнах Авс9
тро9Угорської
імперії.
Дипломатичні місії в цих
країнах мали працювати в
«тіснім контакті»5. Однак
на практиці домовленості
не завжди виконувалися.
Уже в січні 1919 р. роз9
почалося оформлення но9
вих дипломатичних місій
УНР поспіль із диплома9
тичними представництва9
ми, створеними за доби
Гетьманату. При цьому
«гетьманські посли» в Авс9
тро9Угорщині, Німеччині,
Туреччині, Румунії, Скан9
динавських країнах,
на Дону були замі9
нені. Нові голови
дипломатичних
представництв
призначалися голо9
вою Директорії за
поданням Ради на9
родних міністрів і
мали права директо9
рів департаментів
МЗС6.
Згідно з пропози9
ціями МЗС, плану9
валося створити та9
кі типи дипломатич9
них представництв:
а) посольства I роз9
ряду на чолі з Пос9
лом або Посланни9
ком і Уповноваже9
ним Міністром у
складі двох радни9
ків, двох старших
секретарів, молод9
шого секретаря, вій9
ськового
аташе,
двох перекладачів, 7
канцелярських спів9
робітників; б) по9
сольства II розряду
з Міністром9Рези9
дентом на чолі, у
складі двох радни9
ків, двох старших
секретарів, молод9
Лист голови Надзвичайної
дипломатичної місії в Латвії та Естонії шого секретаря, вій9
В.Кедровського до Посольства УНР
ськового та торгово9
у Німеччині, 7 травня 1921 р.
го аташе, двох пе9

рекладачів, 5 канцеляр9
ських працівників; в)
посольства III розряду
на чолі з Повіреним у
справах, у складі радни9
ка, секретаря, перекла9
дача7. В усіх диплома9
тичних представниц9
твах запроваджувалася
посада військового ата9
ше, безпосередньо під9
порядкованих закор9
донному відділу Розві9
дувальної управи Гене9
рального штабу УНР, У
своїй діяльності вони
керувалися «Інструкці9
єю для військових аген9
тів і для осіб, котрі їх
заступають». На прак9
тиці найпоширенішою Андрій Ніковський (18851942),
Міністр закордонних справ УНР
формою дипломатич9 (травень 1920 – січень 1922 рр.)
них установ доби Ди9
ректорії УНР стали Над9 шевський, І.Красковський,
звичайні дипломатичні мі9 Д.Левицький, Д.Антонович,
сії, постанову про штати О.Карпинський, В.Проко9
яких Директорія ухвалила пович, Ю.Гасенко, О.Ло9
9 січня 1919 р. Відтак тоцький, М.Славинський,
штатні розклади таких К.Лоський, М.Галаган та
дипломатичних представ9 ін. Для організації допомо9
ництв включали 7 позицій: ги військовополоненим та
посади голови, радника, їх репатріації при пред9
секретаря, 2 аташе, 2 уря9 ставництвах у Берліні,
довці для доручень. У Відні та Римі запроваджу9
прискореному темпі Ди9 валися військово9санітар9
ректорія створила 5 по9 ні місії у складі 5–6 співро9
сольств (в Німеччині, Авс9 бітників (офіцери, лікарі,
трії, Болгарії, Туреччині, економічні радники). Місії
Фінляндії), 17 Надзвичай9 мали подвійне підпорядку9
них дипломатичних місій вання: МЗС та військово9
(Великобританія, США, му міністерству. Військо9
Бельгія, Ватикан, Греція, во9санітарні місії опікува9
Данія, Естонія, Італія, Кав9 лися організації організа9
каз, Латвія, Польща, Руму9 цією медичної допомоги
нія, Угорщина, Франція, військовополоненим укра9
Чехо9Словаччина, Швеція їнцям, вели культурно9
та Швейцарія), 6 консуль9 просвітницьку діяльність.
ських установ (Берлінське Крім того, до іноземних
почесне генеральне кон9 держав відряджалися вій9
сульство, Консульство в ськово9дипломатичні місії
Мюнхені, Гданську, Ризі, та делегації на переговори
Віце9консульства в Батумі до міжнародних форумів і
й Баку)8. До керівництва організацій.
дипломатичними устано9
Ключові функції покли9
вами залучалися фахівці з кана була виконувати Над9
певним досвідом держав9 звичайна дипломатична
ної та дипломатичної ро9 місія УНР на Паризьку
боти: М.Ткаченко, А.Яков9 мирну конференцію, скли9
лів, М.Тишкевич, Ф.Мату9 кану в січні 1919 року для
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Максим Славинський
(18681945), голова
Надзвичайної дипломатичної
місії УНР у Чехословаччині

закріплення результатів
Першої світової війни та
вирішення питання пово9
єнного устрою Європи.
Офіційно на конференцію
делегація УНР не була
запрошена. Однак українці
покладали великі споді9
вання на Паризьку конфе9
ренцію. З огляду на важли9
вість поставлених перед
місією завдань на цьому
важливому міжнародному

форумі, які полягали в до9
маганні визнання незалеж9
ності УНР державами9у9
часниками конференції,
виводу з української тери9
торії іноземних військ, от9
римання допомоги в бо9
ротьбі з більшовиками,
уряд затвердив значно
збільшений порівняно з ін9
шими її штатний розпис.
До складу місії входили
голова, генеральний секре9
тар, 5 дипломатів, 14 рад9
ників, 20 співробітників
інформаційного бюро, 34
працівники
канцелярії,
спостерігачі від УСДРП,
УПСР, УПСФ, УПСС, єв9
рейської соціал9демокра9
тії.
Дипломатичну установу
очолив колишній Міністр
пошт і телеграфів УНР в
уряді В.Голубовича Григо9
рій Сидоренко. Його роль
у переговорному процесі в
історіографії переважно не
має позитивних оцінок пе9
редусім із огляду на осо9
бистісні якості та поведін9

1 Павлюк О. В. Дипломатія незалежних українських урядів ...
– С. 341.
2 Декретом Директорії від 1 січня 1919 р. Українська Пра
вославна Церква отримала автокефалію.
3 Див.: Табачник Д.В. Історія української дипломатії в осо
бах. – К.: Либідь, 2004. – С. 290294.
4 У чеському містечку Подєбради збереглася могила Костя
Мацієвича, фото надгробку якої зберігається у фондах Цен
трального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С.
Пшеничного.
5 Див.: Вєдєнєєв Д. В. Дипломатична служба Української
Держави 19171923 роки… — С. 124.
6 Матвієнко В. М. Дипломатія УНР доби Директорії// Ук
раїнська дипломатична енцикопедія... Т. 1. – С. 390.
7 ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 32, арк.. 6768.
8 ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 167, арк. 15 зв.
9 Див. Нариси з історії української дипломатії… — С. 370.
10 Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. – Торонто,
19621965. – Т. 4. – С. 251.
11 Див. Табачник Д. В. Історія української дипломатії в осо
бах… — С. 246.
12 Див.: Нариси з історії дипломатії України/ За ред. В. А.
Смолія. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2001. – С. 370.
13 Див. Борщак І. Як була зорганізована Мирова Конферен
ція 1919 р. – С. 111.
14 ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 21, арк.. 196.
15 ЦДАВО Укра\ни, ф. 3696, оп. 2, спр.14, арк.. 145.
16 ЦДАВО Укра\ни, ф. 3696, оп. 1, спр.6, арк..38.
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ку. Г.Сидоренко дістався
Парижа 20 січня 1919 р.,
уже після офіційного від9
криття конференції. До
прибуття членів делегації
йому не вдалося встанови9
ти контактів з керівниц9
твом конференції й дово9
дилося обмежувати свою
діяльність поданням нот
протесту з територіальних
питань і проти порушення
прав людини на окупова9
них територіях Західної
України. Незабаром у звіті
уряду він писав: «Жодна з
великих держав, що дикту9
вали свою волю конферен9
ції, не підтримувала неза9
лежність України і не зби9
ралася їй допомагати»9. Як
відомо, члени місії (Г.Си9
доренко, В.Дідушок, Д.Іса9
євич, А.Марголін, Б.Матю9
шенко, А.Галіп, М.Кушнір,
С.Томашевський, М.Туган9
Барановський, С.Шелухін,
В.Панейко, О.Шульгин,
М.Лозинський, Д.Вітов9
ський та ін.), долаючи різні
перепони, прибували до
Парижа аж до кінця берез9
ня 1919 р. У складеній для
делегації інструкції зазна9
чалося, що «українська
дипломатична місія є
спільною для обох частин
України і називається «Де9
легація об’єднаної УНР на
мирову конференцію в Па9
рижі»»10. Та серед членів
місії точилися постійні не9
порозуміння, а сепаратись9
кі заяви представників ЗО
УНР підривали авторитет
держави.
Французький
публіцист Шарль Дюбрей
зазначав, що «місія складе9
на невдало, у склад її вхо9
дить багато членів неком9
петентних, що не знають
французької мови, а також
дипломатичних звичаїв,
без певних і означених зав9
дань,… панує повна незго9
да між членами…»11. Лише
одного разу – 21 травня –
українці взяли участь у за9
сіданні, де розглядалося

Сергій Шелухін (18641938),
голова делегації УНР на
мировій конференції в Ризі

питання про польсько9ук9
раїнську війну12. У серпні
1919 р. уряд відкликав
Г.Сидоренка з посади голо9
ви місії, призначивши за9
мість нього посла УНР у
Ватикані графа М.Тишке9
вича. Новий керівник про9
вів структурну реорганіза9
цію місії, перевівши усіх
членів делегації до розряду
співробітників. Однак, за
спогадами І.Борщака, нап9
руження не було нейтралі9
зовано, «до принципових
розходжень приєднали9
ся особисті непорозумін9
ня»13. В грудні 1919 р.
представники Галичини
вийшли зі складу місії, а в
лютому 1920 р. делегацію
було розформовано.
У жовтні 1919 р. для пе9
реговорів про мир із Поль9
щею та вироблення поло9
жень міждержавної угоди
відбула до Варшави дип9
ломатична місія на чолі з
міністром
закордонних
справ А.Левицьким. Спер9
шу її штати складалися з
38 одиниць, а наприкінці
квітня 1920 р. згідно з пос9
тановою Ради Міністрів
«Про тимчасові штати Ук9
раїнської Дипломатичної
Місії в Польщі», вони
значно збільшилися14.
Збільшення штату поль9
ської місії відбувалося на
тлі загального скорочення
штатів інших дипломатич9
них представництв. На по9
чатку листопада 1919 р.

МЗС виробило пропозиції
щодо удосконалення мере9
жі дипломатичних пред9
ставництв і подало їх на
розгляд уряду. До пред9
ставництв I розряду було
віднесено дипломатичні
представництва УНР в
Англії, Німеччині, США,
Франції, Швейцарії, їм
встановлювалося обме9
ження штату 9 одиниць; до
представництв II розряду
зі штатом 7 осіб – місії в
Австрії, Бельгії. Ватикані,
Італії, Польщі, Румунії, Ту9
реччині, Чехословаччині,
Швеції, Югославії, Японії;
до представництв III роз9
ряду (штат 4 особи) – місії
в Болгарії, Греції, Грузії,
Данії, Угорщині, Фінлян9
дії, Аргентині, Китаї, Пер9
сії, Португалії15. На підста9
ві подання уряд ухвалив
рішення і 15 листопада
1919 р. обіжником запро9
понував керівникам дип9

ломатичних установ ско9
ротити штати до 7 одиниць
у представництвах I розря9
ду, 5 одиниць – у представ9
ництвах II розряду, 3 – у
представництвах III роз9
ряду. Фінансування діяль9
ності керівників місій при
цьому скорочувалося на
50%, а співробітників на
15–35%16.
Восени 1920 року Дирек9
торія та уряд УНР ухвали9
ли рішення про формуван9
ня делегації УНР до Ліги
Націй. Попри зазначене в
проекті положення про ке9
рівництво делегацією на
рівні міністра закордонних
справ, її очолив досвідче9
ний дипломат О.Шульгин,
а до складу увійшли секре9
тар О. Коваленко та полі9
тичний радник М.Ге. Зва9
жаючи на те, що УНР не
була членом Ліги Націй
делегація мала виконувати
функцію спостерігача й

Документи, які публікуються
нижче, містять відомості про
штати та засади створення та
фінансування дипломатичних ус#
танов УНР різного рівня, ілюс#
трують діяльність зовнішньопо#

Члени Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Швеції та Норвегії

пропагувати потребу між9
народного визнання УНР.
Порушене українською де9
легацією питанням про
прийняття в члени Ліги
Націй не знайшло під9
тримки в Женеві через
нестабільність політичної
ситуації в країні. За тими
самим мотивами було від9
мовлено й іншим країнам,
що утворилися після роз9

літичного відомства, висвітлю#
ють його організаційно#кадрові
проблеми. Цінність опублікованих
актів полягає передусім у тому,
що вони становлять собою взірці
організаційних документів закор#

1919

№ 200 Наказ Директорії УНР від 3 січня 1919 р.
про призначення В. Темницького товаришем
міністра закордонних справ
[Київ, 3 січня 1919 р.]
Призначається Володимир Миколайович ТЕМ9
НИЦЬКИЙ – Товаришом Міністра Закордонних Справ
з 259го грудня 1918 року.
ГОЛОВА ДИРЕКТОРІЇ В. ВИННИЧЕНКО
ЧЛЕН9СЕКРЕТАРЬ Ф. ШВЕЦЬ
МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ В. ЧЕХОВСЬКИЙ
Т[овариш]В[иконуючого]Об[ов'язки] ДЕРЖАВНОГО
СЕКРЕТАРЯ СНІЖКО

З первотвором згідно:
Начальник ІІ9го Відділу Департаменту
Загальних Справ Державної Канцелярії
За Старшого Діловода
З копією згідно: За Діловода

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]

ЦДАВО України, ф.3696, оп.1, спр.1, арк.9. Машинопис. Засвідчена
копія.

паду Російської імперії.
Натомість представникам
УНР вдавалося створити
Українське
товариство
приятелів Ліги Націй, про9
пагувати з високої трибу9
ни ідею державного від9
родження України, висува9
ти протести проти політи9
ки радянської влади в Ук9
раїні.
(далі буде)

донного відомства і відобража#
ють суспільний рейтинг посади
дипломата як державного служ#
бовця. Документи публікуються зі
збереженням орфографії, стиліс#
тики та пунктуації оригіналу.

№ 201 Постанова Директорії УНР затверджена
Радою Народних Міністрів УНР про надання
допомоги українським громадянам, що
перебувають на території Росії, та асигнування
на цю потребу 200000 карбованців
Київ, 4 січня 1919 р.
1. Асигнувати в розпорядження Міністра Закордон9
них Справ з коштів Державної Скарбниці двісті тисяч
(200.000) карбованців для видачі їх Київській Місії Дат9
ського Червоного Хреста на витрати Московської Місії
того самого Червоного Хреста, по Вкраїнському її віділи
, по справах допомоги українським громадянам, що пе9
ребувають в межах Великоросії.
2. Доручити Міністерству Датського Червоного Хрес9
та відпустити Київській Місії Червоного Хреста для заз9
наченної в § 19ому цієї постанови мети харчові продук9
ти, а саме: а) ріжного борошна 1000 пудів; б) цукру 300
пудів; в) ріжних круп 500 пудів; і г) сала 50 пудів, при чо9
му витрати по цій операції однести на кошти Державної
Скарбниці.
3. Усі справи по допомозі біженцям, українським гро9
мадянам і українцям9військовополоненним відїхати з
меж Великоросії на Вкраїну централізувати в Міністер9
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АРХІВАРІУС
стві Закордонних Справ, яке, за згодою з Київською Мі9
сією Датського Червоного Хреста повинно керувати
справою циркуляції санітарних потягів між Україною та
Великоросіею.
Голова Ради Народніх Міністрів і Міністр
Закордонних Справ В. Чеховський в[ласною] р[укою]
(Р[ік] 1919, В[існик] Д[ержавних] З[аконів],
ІІ9й вип[уск], 21 січня 1919 року.)
Опубл.: Храпко І. Збірник законів і постанов Українського Правитель
ства відносно закордонних інструкцій.  Ч. 1.  Відень, 1919.  С.5051.

№ 202 Постанова Директорії УНР ухвалена
Радою Народних Міністрів УНР про штати
надзвичайних дипломатичних місій УНР
Київ, 9 січня 1919 р.
1. Прикладені до цього штати Надзвичайних Дип9
льоматичних Місій ухвалити.
2. Згідно з цими штатами утворювати Надзвичайні
Дипльоматичні Місії для зносин з ріжними Евро9
пейськими державами.
Голова Ради Народніх Міністрів,
Міністр Закордонних Справ В. Чеховський
Штати Надзвичайних Дипльоматичних Місій
Посада

Число
посад

Голова Місії
Радник
Секретар
Аташе
Урядовець
Разом
На представництво
На канц[елярські] видатки
На найом помешкання Послу
На найом помешкання Місії
На роз'їзди Послу
На роз'їзди Раднику
На роз'їзди Секретареві
2 Аташе по
На найом помешкання раднику,
Секретареві, Аташе і урядовцям
Обзав[едення] і непередбач[ені]
расходи
Разом
Всього на 1 місяць
На рік

1
1
1
2
2
7
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Місячне утримання Кляса
в карбованцях
посади
Одному Всім
2.000
2.000
ІV
1.500
1.500
V
1.000
1.000
VІ
800
1.600
VІІ
750
1.500
VІІІ
!
7.600
!
!
7.000
!
!
2.000
!
!
2.000
!
!
1.500
!
!
2.000
!
!
500
!
!
500
!
250
500
!
300
1.800
!

!

!

3.000

!

!
!
!

!
!
!

20.800
28.400
340.800

!
!
!

Примітка: Під'ємні гроші в розмірі
29х місячного утримання:
7600х2
15.200 карб[ованців]
На екіпіровку, крім Голови Місії,
6 осіб.[не] місячне утримання 5.600 карб[ованців]
Одноразово
20.800 карб[ованців]
Всього на рік
340.800 карб[ованців]
Одноразово
20.800 карб[ованців]
Разом
361.600 карб[ованців]

Голова Ради Народніх Міністрів,
Міністр Закордонних Справ

В. Чеховський

Опубл.: Храпко І. Збірник законів і постанов Українського Правитель
ства відносно закордонних інструкцій.  Ч. 1.  Відень, 1919.  С. 8891.
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№ 203 Закон Директорії УНР ухвалений Радою
Народних Міністрів УНР про надіслання
Надзвичайної дипломатичної місії УНР
до Франції, штати місії та асигнування коштів
на її утримання
Київ, 10 січня 1919 р.
1. Вислати до Франції (Парижу) Надзвичайну Дип9
льоматичну Місію.
2. В зміну істнуючих законів про штати надзвичайних
місій і доповнення до тих штатів ухвалити для цієї шта9
ти, які до цього прикладаються.
3. Асигнувати в розпорядження Міністра Закордон9
них Справ з коштів Державної Скарбниці три міліони
двісті двадцять вісім тисяч триста сорок (3,228.340) кар9
бованців на вислання до Франції й утримання на протя9
зі трьох місяців Надзвичайної Дипльоматичної Місії.
Голова ради Народніх Міністрів,
Міністр Закордонних Справ Володимир Чеховський
Штати Надзвичайної Дипльоматичної Місії
до Франції
Голова Місії одержує на 1 місяць 5.000 фр[анків] 3 м[ісяці] 5.000 фр[анків]
Товариш Голови одержує
5.000
"
3 " 15.000 "
на 1 місяць
Секретарь Місії одержує
5.000
"
3 " 15.000 "
на 1 місяць
5 дипльоматів по 5000 фр[анків] 25.000 "
3 " 75.000 "
на 1 місяць
6 політичних діячів
30.000 "
3 " 90.000 "
по 5000 фр[анків], на 1 місяць
14 радників фаховців
70.000 "
3 " 210.000 "
по 5000 фр[анків], на 1 місяць
6 журналістів по 4000 фр[анків], 24.000 "
3 " 72.000 "
на 1 місяць
Разом на 1 місяць
164.000 фр[анків] 3 м[ісяці] 492.000 фр[анків]

На представництво в розпорядження Голови Місії на
1 місяць 100.000 фр[анків], на 3 місяці 300.000 франків.
На переїзд всієї місії туди і назад 120.000 фр[анків].
На пресу в розпорядження Голови місії на 1 місяць
150.000 фр[анків], на 3 місяць 450.000 фр[анків].
На інформаційне бюро на 1 місяць 150.000 фр[анків],
на 3 місяці 450.000 фр[анків].
Під'ємні членам дипльомат, секції радників, секції
журналістів, секретареві місії, директорові канцелярії,
завідуючому інформаційним бюро – по 2000 фр[анків]
на особу, на 34 особи 68.000 фр[анків].
Під'ємні урядовцям по 1500 фр[анків] для 26 осіб
39.000 фр[анків].
На всю місію разом 2,082.800 фр[анків].
В перекладі на нашу валюту, рахуючи франк по
1 р[убль] 55 коп[ійок] разом 3,228.340.
Голова ради Народніх Міністрів,
Міністр Закордонних Справ
В. Чеховський
(В[існик] Д[ержавних] З[аконів], 26 вип[уск], 25 лип9
ня 1919 року)
Опубл.: Храпко І. Збірник законів і постанов Українського Правитель
ства відносно закордонних інструкцій.  Ч. 1.  Відень, 1919.  С. 7579.

Олександр Шульгин:

Інгульська сторінка
ра національної диплома9
тії), керівника українсько9
го зовнішньополітичного
відомства та Голови уряду
УНР в екзилі Олександ9
ра Шульгина відносяться
п’ять років його проживан9
ня в Єлисаветграді (згодом
– Зінов’євськ, Кірово, Кі9
ровоград) наприкінці ХІХ
ст. Значення дитячих ро9
ків у місті на Інгулі для
формування людини та
громадянина, одного з лі9
дерів національного полі9
Сергій ШЕВЧЕНКО,
тикуму ХХ ст. засвідчу9
кандидат історичних наук, ють його спогади, написані
доцент Кіровоградського
через понад півстоліття в
державного педагогічного
далекій еміграції. Вико9
університету
ристовуючи їх (“Уривки із
імені В.Винниченка
спогадів Олександра Яко9
До маловідомих біогра9 вича Шульгина // Збір9
фічних періодів члена Цен9 ник на пошану Олександ9
тральної Ради, першого Мі9 ра Шульгина (1889–1960):
ністра закордонних справ Перші історико9філософ9
УНР (фактично, фундато9 ські секції / Записки НТШ.
Т. CLXXXVІ.– Па9
риж – Мюнхен: Б/в,
1969.), а також ін9
ші джерела у на9
шій розвідці, ми
робимо спробу
простежити єлиса9
ветградські адреси
родини Шульги9
них, коло їх спіл9
кування, до якого
З цього залізничного вокзалу розпочалося
входили
відомі
знайомство 5річного Сашка Шульгина з
Єлисаветградом. Звідси він вирушав щоліта постаті вітчизня9
на рідну Полтавщину
ної та регіональ9
ної історії.
Народився
Олександр 30 лип9
ня 1899 р. на ро9
динному хуторі
по маминій лінії
Сохвиному Хо9
рольського пові9
ту на Полтавщи9
ні. Хлопець пізна9
Напевне, на Міському бульварі (праворуч,
вав
змалку сіль9
навпроти міської управи) смакував
прохолодною водою Сашко Шульгин
ське та міське

життя, адже сім’я на зиму
перебиралася до Києва в
невеликий будинок на
Кузнечній вулиці (згодом
– Горького, Антоновича).
Глава родини Яків Шуль9
гин (онук українського по9
ета Є. Рудиківського, син
чиновника з особливих до9
ручень при Київському
військовому, Подільсько9
му та Волинському гене9
рал9губернаторі) випус9
кник університету св. Во9
лодимира, історик, автор
“Київської Старовини”,
член Старої Громади, після
повернення із сибірського
заслання (за українофіль9
ську діяльність) тривалий
час не міг влаштуватися за
фахом педагога до нав9
чальних закладів, як полі9
тично “неблагонадійний”,
заробляючи в Києві при9
ватними уроками. Тож му9
сив працювати контроле9
ром (друга посадова особа)
нового Єлисаветградсько9
го відділення Держбанку
Росії. Призначення відбу9
лося 1 грудня 1893 р., а
повідомлення про це з Пе9
тербурга до Сохвиного від9
правили 20 грудня. На цей
час у сім’ї, крім сина, була
старша донька Надія, у
майбутньому – автор пер9
шого українського підруч9
ника з математики в добу
національно9визвольних
змагань (у травні 1918 р.
єлисаветградська преса пи9
сатиме про вихід у Києві
“Задачника до систематич9
ного курсу “Арихметики.
Ч. І.” М. Шульгиної9Іщук).
У Єлисаветграді сім’я
спочатку мешкала дещо
віддалено від місця роботи
батька на Михайлівській
вулиці. Сашко з нетерпін9

ням чекав виходу з мамою
“до міста”, щоб біля скверу
(очевидно, Міського буль9
вару) посмакувати газова9
ною зельтерською водою з
червоним, зеленим або
жовтим солодким сиро9
пом. Він звертав увагу на
забрудненість вулиць особ9
ливо, навесні, коли сходив
сніг, а кригу щоб швидше

О. Шульгин у зрілому віці

танула, під наглядом полі9
ції розбивали арештанти.
Шульгин ніде не бачив,
щоб їх так часто викорис9
товували на роботах, як у
Єлисаветграді. Сашко ріс,
за його власними спогада9
ми, “кволою на вигляд ди9
тиною, хлоп’ячих забав бі9
йок уникав і не любив. Во9
лів більше бути в товарис9
тві сестри Надії та її прия9
тельок”. Діти рано почали
вважати себе “великими”, і
соромилися гратися (хоч і
хотілося), адже в 1894 –
1896 рр. в сім’ї народили9
ся ще Володя й Микола.
Для них сестра і брат вига9
дували різні розваги. Стар9
ший брат зводив їм із
стільців та ковдр “будин9
ки” чи “залізницю”. У дру9
гій пол. 18909х рр. сім’я
мешкала на Палацовій ву9
лиці неподалік бульвару з
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ІСТОРІЯ
їх вихованням займа9
лася мама Любов із
козацько9старшин9
ського роду Устимо9
вичів (спорідненого
чи посвояченого за
попередніх поколінь
із Апостолами, Безбо9
родьками, Бутовича9
ми, Галаганами, Гама9
Палацова вулиця, до середини якої
ліями, Жученками,
Олександр проводив батька на роботу
Кочубеями, Леонто9
вичами, Лизогубами,
Остроградськими, По9
луботками, Самойло9
вичами). “Росіянки ка9
зали: “Дивна дама, хо9
дить у малоросійсько9
му костюмі, веде дітей
за руку і говорить з ни9
ми малоросійською!
Навіть Карпенко9Ка9
рий був приємно здиво9
ваний постійним спіл9
куванням цієї родини
Приміщення Єлисаветградського
відділення Держбанку, до комісії з
українською мовою”, –
будівництва якого входив Я.Шульгин
згадував О. Шульгин.
“Повертаючись до на9
шої науки дома, думаю,
що, принаймні з націо9
нального погляду, ця
мамина система мала
великі позитивні нас9
лідки; вона закріпила
наше українське єство,
і пізніше чи то гімназія,
чи університет, чи піз9
Павільйон на початку Палацового
ніше захоплення вели9
бульвару, яким прогулювалися
кими революційними
Шульгини наприкінці ХІХ ст.
чи й соціалістичними
військовим плацом. Для ідеями не могли знищити у
Олександра, який любив всіх нас природної майже
коней з часів рідної Пол9 національної свідомості та
тавщини, великою розва9 відданості Україні”.
гою було спостерігати за
Грамотою Олександр ово9
вправами вершників єди9 лодів десь на межі сохвин9
ного на українських зем9 сько9єлисаветградського
лях кавалерійського юн9 періоду. “Потім привчився
керського училища. Тут читати казочки й писати
навчалися в період прожи9 “диктовки”. Але це було
вання у місті Шульгиних зимою, в Єлисаветі, а в
майбутні учасники націо9 Сохвиному майже шість
нально9визвольних зма9 місяців на рік нам давали
гань К. Середін, Ю. Глі9 спокій з наукою. Хіба що
бовський, Є. Білецький, мама сама нам щось чита9
М. Ярошевський.
ла… Грамоти я не забував,
Не віддавши до зросій9 але дещо таки вилітало з
щених єлисаветградських голови, і одного разу – ме9
навчальних закладів дітей, ні було 7 чи 8 років – восе9
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ни, коли ми приїхали до
Єлисавету, мама посадила
мене за стіл і почала дик9
тувати. Як завжди, я дуже
охоче взявся до праці. Але
коли мама продиктувала
слово “заєць”, я соромливо
зупинився. Мені було нія9
ково, але я запитав: “Мамо,
я забув, куди те “з” повер9
тається”. Я не сподівався,
що це питання викличе го9
меричний сміх мами, а по9
тім батька”. Зауважимо,
що хлопець не виявляв ін9
тересу до математики. На
Полтавщину мама з дітьми
виїздила теплої пори року.
Лише одного разу батьки
найняли на літо житло під
Єлисаветградом у поміщи9
ків Мар’яновичів, після
цього заприятелювавши з
ними. Познайомитися з ці9
єю родиною Яків Микола9
йович міг в товаристві по9
ширення грамотності та
ремесел, серед членів яко9
го були, зокрема, Я. Шуль9
гин, В. та І. Мар’яновичі,
П. Михалевич, О. Тарков9
ський (дід майбутнього
всесвітньовідомого кіноре9
жисера), М. Левитський
(фундатор артільної спра9
ви), С. Шимановський
(батько майбутнього відо9
мого польського компози9
тора), Є. Тамм (батько май9
бутнього Нобелівського
лауреата), Олеші (родина
майбутнього письменника,
автора казки “Три товсту9
ни”).
Попри те, що головні ви9
ховні обов’язки виконува9
ла мама, вплив на дітей ма9
ли і “… приклад, деякі сло9
ва та вчинки” батька. Про9
воджаючи його на роботу
Палацовою вулицею (на
ній він міг випадково зус9
трітися з майбутнім пер9
шим керівником україн9
ського уряду В. Винни9
ченком, який у 18909х нав9
чався в гімназії на сусідній
паралельній Петрівській
вулиці, де у вересні 2010 р.

йому відкрито пам’ятник)
Олександр ставив різні за9
питання. Найчастіше ці
ранкові розмови стосува9
лися Запоріжжя, козаків,
гетьманів, про яких Яків
Миколайович охоче роз9
повідав. І коли син із пів9
дороги повертався додому,
перед ним в уяві мчало ко9
зацьке військо, до складу
якого входив і він з бать9
ком. “Я мріяв, як військо
запорозьке йтиме цією ву9
лицею, я майже бачив йо9
го, і мені хотілося танцю9
вати з радощів, танцювати
перед тим військом, як ко9
лись Семен Палій…”. І щоб
більше довідатися про рід9
ну національну минувши9
ну, одного разу восьмиліт9
ній єлисаветградець про9
роче заявив, що буде істо9
риком, як батько. Ту мрію
не відтіснили пізніші ба9
жання стати сільським
господарем (під впливом
бабусиного прикладу) чи
моряком.
Картини історії постава9
ли перед хлопцем і з ху9
дожньої літератури. Мама
читала дітям Шевченка,
деякі вірші якого Сашко
вивчив напам’ять. Особли9
во любив він “Гамалію”,
“Івана Підкову” і “Катери9
ну”, зворушувався “Най9
мичкою” та “Невільни9
ком”. Велике враження на
хлопця справив “Тарас
Бульба” Гоголя, чиї “Вечо9
ри на хуторі біля Дикань9
ки” йому найбільше імпо9
нували уже в дорослому
віці. О. Шульгин вважав,
що цей письменник краще
за істориків, геніально вті9
лив дух української ми9
нувшини. ”Коли б росіяни,
які так твердо вважають
його своїм письменником,
зрозуміли, яку величезну
роль відіграв Гоголь в роз9
виткові українського руху,
вони б певно його прокля9
ли. Скільки найвидатні9
ших наших діячів говори9

ли мені, що до української
свідомості вони прийшли
завдяки “Тарасові Бульбі”.
Гоголь “зрадив”, не вірив у
майбутнє України, але лю9
бив її так, як може тільки
любити геніальна натура…
Був одним із творців укра9
їнського
відродження…
Все українське, стародавнє
– все у нього прекрасне…
Все, що московське, все,
що помосковлене (як “Ре9
візор” у Миргороді), – йо9
му видавалося просто
смішним…”. Читала мама
дітям також уривки з Біб9
лії, “Іліаду” та “Одіссею” в
російському перекладі.
У місті на Інгулі Олек9
сандр долучився до укра9
їнського театру корифеїв
(знаходився на Палацовій,
неподалік квартири Шуль9
гиних), котрий, “коли все
національне життя було
заборонене, не давав укра9
їнцям забути про своє ми9
нуле, підносив їх дух і віру
в майбутнє”. Піти для
хлопця на виставу було
найвищою насолодою. На9
божний хлопчик пожалів
батюшок, коли почув, що
їм заборонено ходити до
театру, вирішивши ніколи
не бути священиком. Йому
імпонував увесь репертуар
українського театру: веселі
комедії і драми Карпенка9
Карого і, особливо, істо9
ричні п’єси “Сава Чалий”,
“Богдан Хмельницький”,
де запам’ятався Богун –
Саксаганський.
Вразив
Садовський у “Невільни9
ку” (“Сліпий”) із піснею
“У неділю вранці рано си9
нє море грало…” та в німій
сцені “Гетьмана Дорошен9
ка”, коли майже весь театр
плакав. До геніальних ак9
торів Шульгин відносить
двох: Заньковецьку, яка
“вміла одним рухом, одні9
єю модуляцією в голосі пе9
редати всі нюанси жіночої
душі”, і Саксаганського,
котрий “мав у собі може

щось більше. Трагічні ролі,
нейтральні – він чудесно
грав і завжди … був інший
… На сцені та в житті (зус9
трічав я його не тільки в
дитинстві) мав він у собі
не тільки глибокий комізм,
природний гумор”. Вели9
кими акторами Олександр
Якович називає Кропив9
ницького (“надзвичайний
у своїх ролях”), Карпенка9
Карого (“мудрий гарний
артист”) і Садовського.
“Були й видатні артистки:
лірична Ліницька та ко9
мічна, надзвичайно тала9
новита Затиркевич”.
У пам’яті малого Сашка
відклалися часті відвідини
їх помешкання Карпен9
ком9Карим із дружиною9
акторкою Софією, які “бу9
ли у великій приязні з
батьками. Пригадую собі,
як ми з мамою зустрічали
на вулиці Карпенка9Каро9
го та довго гуляли разом,
бо він оповідав мамі проек9
ти своїх нових творів. Ма9
ма незвичайно уважно
слухала, і не раз вставляла
зауваження, чи висловлю9
вала своє захоплення. Раз
у нас було читання нової
п’єси Карпенка9Карого –
“Сава Чалий”. Всі українці
були в зборі… Якось були у
нас Карпенко і Саксаган9
ський. Останнього попро9
хали заспівати; він згодив9
ся, але сказав, що співати9
ме потиху, бо “не в голосі”.
Під акомпанемент тітки
заспівав він “Ой, що ж бо
то й за ворон”, і співав так,
що голос його заповнив
всю кімнату. Співав він
знаменито”, – згадував у
еміграції О. Шульгин. Од9
ного разу до Якова Мико9
лайовича завітали Мико9
ла Садовський із Євге9
ном Чикаленком. Заходи9
ли практично всі україн9
ські діячі, приїжджаючи до
міста, в т. ч. поет Микола
Вороний, який саме перек9
лав рідною мовою працю

господаря про Колі9
ївщину. Бували тут і
місцеві “свідомі ук9
раїнці; їх було неба9
гато… Пригадую ста9
рого Лащенка, неза9
можного урядовця
(можливо, інспекто9
ра9освітянина, бать9
ка майбутніх викла9
дачів9емігрантів у
Чехії Ростислава та
Юнкери кавалерійського училища,
за кінними вправами яких, можливо,
В’ячеслава. – C.Ш.),
Сашко Шульгин на плацу, за
та ще котрогось, зда9 спостерігав
бульваром, початок якого видно ліворуч
ється, Кулаковсько9
го…”, – згадував Олек9
сандр Якович. Часто
приймали велику ро9
дину лікаря, україно9
філа, колишнього по9
літзасланця П. Ми9
халевича. Глави сі9
мей були знайомими
ще по Києву, де Па9
дорогу від кавалерійського училища
нас Іванович також Через
(ліворуч) знаходився бульвар (фрагмент
близько спілкувався праворуч), де гуляли Шульгини. Під час їх
з громадівцями В. Ан9 проживання в Єлисаветграді введено в
один із перших в імперії
тоновичем, О. Русо9 експлуатацію
електротрамваїв
вим, Ф. Вовком, М.
Драгомановим. Михалевич вони заїхали й до Єлиса9
лікував Шульгиних, лю9 ветграда, відвідавши Ми9
бив пожартувати, весело халевичів, які привітно
сміявся. Діти його дуже зустріли гостей.
любили.
Через сім років події ук9
1899 р. родина переїха9 раїнських національно9
ла до Києва. Але Олексан9 визвольних змагань вису9
дру доведеться ще раз від9 нуть О. Шульгина до
відати місто, де минули складу ЦР та першого уря9
п’ять років його дитинст9 ду УНР. Згодом його шля9
ва. Професор Петербурзь9 хи проляжуть в еміграцію.
кого університету Ф. Вовк Але пам’ять його, інколи
залучав до досліджень ук9 до найменших деталей,
раїнського населення сту9 ностальгічно зафіксує да9
дентів О. Шульгина та лекий вже на тоді геогра9
Л. Чикаленка (сина ви9 фічно і хронологічно єли9
пускника Єлисаветград9 саветградський період, з
ського реального учили9 домашнім батьківським
ща, українського громад9 теплом, щирістю спілку9
ського діяча і мецената). вання з сестрою й братика9
Влітку 1910 р. юнаки ми, аурою зв’язків з укра9
здійснили антропологічну їнськими громадськими ді9
та етнографічну експеди9 ячами, зустріччю із твор9
цію Херсонською губерні9 чістю корифеїв національ9
єю. “Я об’їхав кіньми цю ного театру. На жаль, у Кі9
прекрасну країну, пізнав її, ровограді поки що жодним
а за тими степами сумую чином не увічнено його
на чужині так само, як і за пам’ять.
зеленою Полтавщиною”, –
згадував Олександр. Тоді
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5 o’clock

Ярмаркова благодійність
прижилася на берегах Дніпра

Традиційно вже з пер9
ших кроків існування
Міжнародного жіночого
клубу Києва (МЖКК) –
International Women’s Club
of Kyiv (IWCK), який вис9
тупив ініціатором прове9
дення цьогорічного 189го
Різдвяного благодійного
ярмарку, українську яр9
маркову сторінку гідно
представляє Генеральна
дирекція Київміськради з
обслуговування іноземних
представництв. Цього року
в співпраці з провідними
українськими підприємс9
твами, такими, як ЗАТ
„Оболонь”, АТЗТ „Харків9
ська бісквітна фабрика”,
Київський хлібокомбінат
№11, її працівники підго9
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тували гостинний стенд і
запропонували відвідува9
чам чимало сюрпризів.
Особливою популярністю
користувалися різдвяні
пряники „Миколай” сто9
личних пекарів. Як справ9
жній дбайливий господар,
зустрічає біля стенду ГДІП
гостей, що завітали побаза9
рувати, Генеральний ди9
ректор Павло КРИВО9
НОС.
– Крім можливості при9
дбати національні сувені9
ри, покуштувати кулінарні
вироби на всі смаки, відда9
ти належне продукції на9
ших знаменитих пивова9
рів, представлених на яр9
марку, – розповідає Павло
Олександрович, – це пе9
редріздвяне свято – чудова
можливість для нас репре9
зентувати унікальну поліг9
рафічну продукцію, яку
виготовляє ГДІП. Наші
видання розповідають про
Україну, її досягнення, оз9
найомлюють з унікальни9
ми працями вітчизняних
дипломатів. Ці книжки
заслужено користуються
попитом як серед співвіт9
чизників, так й іноземних

гостей. І ми продовжува9
тимемо опікуватися цією
нішею для пропаганди ук9
раїнського слова, україн9
ської філософської, дипло9
матичної думки. Ми дуже
пишаємося тим, що кошти
від проданих нами товарів
йдуть у спільну скарбнич9
ку, організовану Міжна9
родним жіночим клубом

ночого клубу Києва на
прес9конференції, органі9
зованій з нагоди ярмарку.
Зокрема, вони звернули
увагу на те, що людей, які
приходять до клубу, об’єд9
нує активна соціальна по9
зиція. І саме у благодійній
діяльності вона має реаль9
ний вихід і ефективність.
Скажімо, минулого року

Києва. Його активісти
роблять чудову справу,
направляючи зібрані гроші
на допомогу тим, хто най9
більше потребує цього –
дітям, жінкам, інвалідам.
Підтримуючи цю благо9
родну мету, ГДІПом у рам9
ках ярмарку здійснено са9
націю, тобто, фінансове
надходження. Таким чи9
ном, ми матеріально під9
тримуємо такі напрями ро9
боти Міжнародного жіно9
чого клубу, як доставка їжі
додому тим, хто потребує
допомоги, реалізація спе9
ціальних ініціатив і надан9
ня грантів для неприбут9
кових громадських органі9
зацій.
Те, про що сказав Павло
Кривонос, конкретизували
члени Міжнародного жі9

на подібному новорічному
базарі усім, хто в ньому
брав участь, вдалося разом
вторгувати один мільйон
200 тисяч гривень. Це зро9
били той самий ГДІП,
кілька десятків посольств,
які працюють в Україні,
сам МЖКК. Як було ска9
зано на прес9конференції,
„усе до копійки” пішло на
адресу 19 українських гро9
мадських організацій та
фондів, які звернулися по
допомогу. Варто додати,
що тоді загалом розгляда9
лося 42 запити на гранти.
Тож, важлива умова їх от9
римання: перед тим, як на9
дати фінансову допомогу,
діяльність кожного з пре9
тендентів прискіпливо
вивчається. Нині на шес9
ти ярмаркових стендах

МЖКК можна було знай9
ти чимало цікавого. Нап9
риклад, один із них назва9
ли: „Зайняті бджілки”, які
пропонували власноруч
виготовлене рукоділля, со9
лодощі, тістечка. На іншо9
му стенді – благодійний
комітет представив під9
сумки своєї роботи та ро9
боти тих, кому була надана
допомога.
До речі, склад благодій9
ного комітету нині налічує
20 жінок, які приїхали до
Києва з усього світу. Одна
з них – дружина Надзви9
чайного і Повноважного
Посла Фінляндської Рес9
публіки в Україні пані Еб9
ба Міккелссон, яка є чле9
ном благодійної ради клу9
бу, висловила на прес9кон9
ференції дуже важливу
думку: „Для мене як по9
сольського працівника ду9
же важливо було відчува9
ти, що українці також до9
помагають нам у здійснен9
ні нашої спільної мети».
Тобто, благодійність зна9
ходить відгук серед місце9

вого населення, бажання
взяти участь у цій благо9
родній справі, бути корис9
ними. Звичайно, доброти
забагато не буває, тож, пані
Ебба Міккелссон заклика9
ла всіх приєднуватися до
того, що роблять члени
клубу та добровільні во9
лонтери. До речі,
одразу після яр9
марку – 5 грудня
Фінляндська Рес9
публіка відзначає
День незалежності
своєї країни. Тож,
для працівників
посольства ярма9
рок набув подвій9
ної урочистості. І
на їхньому стенді
можна було спро9
бувати національ9
ні різдвяні пригощання. А
сам пан Посол Крістер
Міккелссон чаклував над
фірмовим напоєм.
– Ми звичайно привіта9
ли наших фінських друзів
з їхнім державним святом,
– сказав Павло Кривонос.
– А щодо діяльності

МЖКК – це дуже добре,
що до них приєднується
чимало волонтерів. Вва9
жайте, й наш ГДІП – серед
них. І той факт, що серед
членів Міжнародного жі9
ночого клубу Києва – є
дружини послів та інших
співробітників іноземних

представництв, – дуже
важливий для нас. Ми чу9
дово знаємо один одного і
залюбки підтримуємо їх у
починаннях. З нашого ж
боку, є теж чимало цікавих
ідей, які втілюються в жит9
тя. Так, впродовж року
дружини послів відвіду9

ють дитячі медичні
заклади, привозять по9
дарунки маленьким
пацієнтам, спілкують9
ся з їхніми матерями та
самими
малюками,
підтримують їх. Така
увага – дорогого варта.
А ще якось навесні ми
висадили цілу зелену
алею, яка сьогодні
прикрашає один із ки9
ївських парків. Упро9
довж року дипломати та
члени їхніх родин мають
можливість бувати у най9
більш мальовничих куточ9
ками України, ознайомлю9
ватися з її історичними та
архітектурними пам’ятка9
ми. Я веду це до того, що
ми не випадково щороку
беремо участь у цьо9
му різдвяному яр9
марку. Адже робимо
спільну й дуже пот9
рібну справу.
Цього року на яр9
марку була можли9
вість ознайомитися з
сувенірами, промис9
ловими товарами та
виробами декора9
тивно9прикладного
мистецтва, поласува9
ти національними
стравами на стендах 35 по9
сольств і представництв
різних країн, які працюють
в Україні. Чимало приєм9
них сюрпризів тим, хто за9
вітав на свято, подарувала
участь у великій та малій
лотереях. Організатори та
учасники щиро подякува9
ли численним спонсо9
рам, які надали вели9
ку допомогу в органі9
зації заходу. Доклад9
ніше про те, що відбу9
валося на 189му Різ9
двяному благодійно9
му ярмарку, ви зможе9
те прочитати і поди9
витися у наступному
– новорічному номері
журналу.
Володимир
СЕМЕНОВ
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КУЛЬТУРА

«Салам!» – іранські
раритети в Україні

Ісламська Республіка
Іран для багатьох україн9
ців поки що залишається
«terra incognita». Та все9та9
ки відчути дух стародав9
ньої іранської культури,
його історію, звичаї та тра9
диції кияни та гості столи9
ці змогли на початку лис9
топада. Тоді в Українсько9
му домі пройшли Дні
культури та мистецтв Іс9
ламської Республіки Іран.
Упродовж тижня відвіду9
вачі мали можливість не
тільки ознайомитися з
кращими зразками іран9
ської культури та мистец9
тва, а й поспілкуватися з
видатними майстрами цієї
країни.
Свою культуру та мис9
тецтво іранці презентува9
ли з розмахом і властивою
їм природною гостинніс9
тю. Увазі відвідувачів
представили відразу кіль9
ка експозицій. Зокрема,
фотовиставку видатних
місць і пам’яток Ірану;
виставку живопису, деко9
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Самобутня культура Сходу завжди
викликала неабиякий інтерес у євро#
пейців. Однією з найдавніших світових
цивілізацій володіє Ісламська Респуб#
ліка Іран. Країна є одним з основних
туристичних центрів світу. З 12
пам’ятників спадщини світової циві#
лізації, визначених ЮНЕСКО, три
знаходяться в Ірані. Його сміливо
можна назвати країною культури і
духовності. Тут поєднується часом
хаотична суміш давніх релігій і куль#
тур з розвиненою структурою мега#
полісу. Приворожує своєю античніс#
тю столиця літератури, «місто по#
ем» Шираз і загадковий Персеполь.
Але наймагічнішим містом Ірану вва#
жається Йезд. Тут посеред пустелі
ративно9приклад9
ного мистецтва,
виробів із золота,
срібла та коштов9
ного каміння. Тут
демонстрували й
народні музичні
інструменти.
Особливий інтерес
у публіки викли9
кала колекція на9
ціональних костю9
мів народностей
Ірану та виставка
«Видатні жінки Ірану – ді9
ячі науки, культури та
мистецтва».
І традиційно вже не
обійшлося без виставки
знаменитих перських ки9
лимів, які вразили своєю
різноманітністю та розмі9
рами. Іранці охоче
розповідали всім
бажаючим про ре9
гіональні відмін9
ності у методах
роботи та матеріа9
лах для килимів.
Відомо, що кож9
ний із цих шедев9
рів створюється

знаходиться центр світового зороас#
тризму – головний храм вогнепоклон#
ників, де вже сім століть не згасає
священний вогонь. Слави найколорит#
нішого куточку країни та улюбленого
місця туристів зажив Ісфахан. Саме
тут розташована одна з найбільших
площ світу – площа Імама Хомейні з
безліччю мечетей, палаців і ринків.
Кажуть, тут можна купити всі то#
вари, які побажаєш. Недарма Ісфахан
означає – «половина світу». Столиця
країни, Тегеран, нічим особливо не від#
різняється від інших мегаполісів. Це –
одне з найбільших та густонаселених
міст світу, де зосереджене політичне,
економічне, торговельно#фінансове
та культурне життя країни.

вручну. На виготовлення
одного килима витрача9
ється близько року, а вар9
тість таких виробів вимі9
рюється у десятках тисяч
доларів. Найбільший ки9
лим, за словами люб’язно9
го гіда, знаходиться у рези9
денції короля Оману. Над
ним працювало 400 майс9
трів, а його загальна площа
становить 6000 квадрат9
них метрів.
Кажуть, що справді хо9
роший килим господар
просто викидає на вулицю
для того, щоб по ньому
проїхалися автомобілі. Ки9

лим таким чином до9
водять до кондиції і
він зовсім не втрачає
свого вигляду та
якості.
Гостинне націо9
нальне «Салам!»
(«Вітаю!») цими
днями лунало особ9
ливо приємно. Іран9
ці радо зустрічали
бажаючих долучити9
ся до мистецтва сво9
єї країни власноруч.
Скажімо, кожен відвідувач
зміг особисто взяти участь
у майстер9класах. Іранські
художники ділилися дос9
відом виготовлення мініа9
тюр у рамках, різьблення
по дереву – «моаррал», ап9
лікації по дереву – «монаб9
баткарі». Місцева майс9
триня пояснювала, як пра9
цювати зі шкірою та де9
монструвала сумочки та
прикраси з неї. Поруч до9
водилося дивуватися мис9
тецтву каліграфії різних
видів: «насталік», «моалла»,
«наккаши». За техноло9
гією тут пишуть спочатку

