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ПОДЯКА
Автори проекту "БІЛА КНИГА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ:
АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. ВИПУСК І, КРИМ" складають
щиру подяку:
Членам Науково-експертної Ради "Української Асоціації зовнішньої
політики" та її Голові С.І.Пирожкову ‒ Віце-Президенту Національної
Академії Наук України, Академіку НАНУ, Професору, Надзвичайному і
Повноважному Послу, Члену Ради Директорів УАЗП,
Рецензенту-консультанту проекту Я.С.Калакурі ‒ Академіку Академії
вищої школи України, Доктору історичних наук, Професору,
Члену Науково-експертної Ради УАЗП,
Адвокатському Об'єднанню "Адвокатська Фірма "АКТІО" та її
Директору В.Я.Ямпольському,
Міжнародній Інформаційній Агенції "VECTOR NEWS" та Голові
Редакційної Ради П.М.Шатковському,
А.В.Міхньову - експерту в інформаційно-аналітичній галузі,
а також усім особам і установам, які долучилися до створення цього
електронного документального ресурсу.

МОНІТОРИНГ АГРЕСІЇ
Усім нам відомо, наскільки важливими для збереження історичної
пам'яті людства є надійні історичні джерела. Також усім добре відомо й те, як
часто на догоду непомірним і часто злочинним амбіціям егоїстичних
правителів держав та імперій безцінні історичні, зокрема, писемні пам'ятки
безсовісно редагувалися, фальсифікувалися або знищувалися.
Відбувалося це через те, що ці джерела містили інформацію, яка
допомагала дослідникам відтворювати давно минулі картини світу, які часто
не влаштовували більш пізніх можновладців.
Яскравим

і

широковідомим

прикладом

цього

є

фальсифікації

історичних джерел у Московії ще задовго до петровських часів й
продовження цієї ганебної практики у сучасній Росії на державному рівні з
метою обґрунтування і виправдання не тільки її агресивних дій стосовно
України, але й намагань розширити свої сфери впливу на весь так званий
"русский мир" ─ або ширше ─ на увесь православний світ. Тобто,
фальсифікація писемних історичних джерел є одним із інструментів
інформаційної війни.
Тому, у наші дні, коли хода історії прискорюється, а обсяги інформації
примножуються нечуваними темпами, видається дуже важливим дбати про
збереження інформації щодо подій сучасності вже сьогодні. На зміну
глиняним табличкам, літописам й книгодрукуванню прийшли новітні, наразі
електронні, технологічно надійніші і масовіші носії, які практично не мають
обмежень за обсягами та за часом відтворення інформації.
Ідея проекту "БІЛА КНИГА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ: АГРЕСІЯ
РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ" належить відомим українським дипломатам ‒
Надзвичайним і Повноважним Послам ‒ Президенту Української Асоціації
зовнішньої політики (УАЗП) Володимиру Хандогію та Члену Ради
директорів УАЗП Олегу Семенцю, який також розробив його концепцію та

сформував це електронне видання. Підготовка проекту була схвалена
Науково-експертною Радою УАЗП ‒ адже він є прикладом сучасного підходу
до надзвичайно важливого завдання ‒ збереження історичної пам'яті у сфері
міжнародної політики та державотворення, що витікає з Статуту Асоціації.
"БІЛА КНИГА" ‒ це електронний документальний ресурс, який, за
задумом авторів, розпочинається з 20 лютого 2014 року ‒ з дати початку
прямої агресії та тимчасової окупації Росією частини української території, і
має продовжуватися до закриття цієї теми, тобто, до відновлення
суверенітету нашої держави над усіма її підступно загарбаними землями.
За своїми обсягом "БІЛА КНИГА" ‒ надзвичайно амбітний проект,
який за оцінками нараховуватиме близько 25 тис. комп'ютерних сторінок.
Лише перший випуск "БІЛОЇ КНИГИ", присвячений Криму, сягає майже
півтори тисячі сторінок.
Метою цього проекту є системне висвітлення у документальній формі
діяльності різних країн та міжнародних організацій у сфері міжнародної
політики, пов'язаної з цими драматичними подіями та їх наслідками.
Зібрані матеріали ─ це неупереджений моніторинг об’єктивних
свідоцтв щодо протистояння і взаємодії на міжнародній арені усіх учасників
подій. Вони відображають не лише фактологічну сторону процесу, але мають
неабияку морально-етичну та інструктивну складову. Можна стверджувати,
що цей Ресурс є важливим посланням майбутнім поколінням, які будуть
жити вже у зовсім іншому світі, в якому, як хочеться сподіватися, не буде
місця невгасимій жадобі, підступності і цинізму.
Хочеться побажати укладачам "БІЛОЇ КНИГИ" наснаги у реалізації
цього амбітного проекту у повному обсязі в ім’я утвердження Незалежної
України.
Сергій Пирожков
Віце-президент НАН України,
академік НАН України,
Надзвичайний і Повноважний Посол

ВІД УКЛАДАЧА

Шановний читачу!
Вашій увазі пропонується проект, який має назву "БІЛА КНИГА
МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ: АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ" і який
започатковується у переддень другої річниці початку цієї агресії.
Цей проект реалізується під егідою створеної у 2015 році Громадської
організації "Українська Асоціація зовнішньої політики" (УАЗП), яка об’єднує
фахівців у галузі зовнішньої політики, міжнародних відносин, міжнародного
права, міжнародних економічних відносин, міжнародної інформації, зокрема,
з числа колишніх працівників дипломатичної служби України, а також інших
громадян України та іноземних громадян для сприяння реалізації завдань
державної політики у сфері зовнішніх зносин України, проведення
незалежного фахового аналізу глобальних і регіональних проблем, а також
вироблення збалансованих пропозицій щодо реагування на виклики і загрози
сучасного світу.
Серед низки амбітних цілей, які ставить перед собою Асоціація, є
використання інтелектуального ресурсу її членів для організації і проведення
незалежних досліджень з широкого кола питань міжнародного життя, аналізу
і прогнозування глобальних та регіональних зовнішньополітичних процесів,
а також сприяння кращому розумінню всередині держави і за кордоном суті
як сьогоднішньої, так і майбутньої політики України у сфері зовнішніх
зносин. До цього слід додати ще й сприяння формуванню у громадянському
суспільстві об’єктивного уявлення щодо місця і ролі нашої Батьківщини в
сучасному світі, з’ясуванню дійсного рівня зацікавленості у ній з боку різних
зарубіжних держав і, виходячи з цього, також і здійсненню реалістичної
оцінки перспектив України.

Пропонований проект є реакцією УАЗП на дії Російської Федерації, яка у
лютому 2014 р. своїми агресивними діями поставила під загрозу саме
існування

нашої

держави,

порушивши

численні

міжнародно-правові

двосторонні і багатосторонні юридичні акти, що гарантували Україні її
державний суверенітет, територіальну цілісність, непорушність кордонів та
виключали у відносинах з нею використання сили або погрози силою.
Дійсно, для сьогоднішньої України навряд чи існує більш актуальна
проблема у сфері міжнародної політики, ніж протистояння російській агресії.
Як відомо, у Зверненні ВР України до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА
НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ, національних парламентів держав світу про
визнання Російської Федерації державою-агресором від 27 січня 2015 року №
129-VIII, ВР України визнає РФ державою-агресором. Саме такої точки зору
щодо дій РФ стосовно України дотримуються усі причетні до створення
цього Ресурсу.
Однак здавалося б цілком зрозуміла у загальних рисах конфігурація
ландшафту міжнародної політики, зокрема й дотичного до російської агресії,
у процесі більш прискіпливого розгляду виявляється не такою вже й
монолітною і складається з дивовижного переплетіння величезної кількості
різноманітних складових – непомірних амбіцій, інтересів і планів, подій,
вчинків і діянь, співчуття, байдужості і ненависті, правди, напівправди і
відвертої брехні, принциповості, компромісності і зрадництва, благородства
вищого ґатунку і цинізму нечуваної ницості й багато чого іншого. І усі ці
елементи людської природи щоденно знаходять відображення у величезній
кількості різноманітних спеціалізованих текстів, комунікативних фрагментів,
які створюють семантичне поле дипломатичної діяльності

і формують

химерну тканину міжнародних відносин.
Пропонована "БІЛА КНИГА" – це документальний електронний Ресурс, який
по

суті

відповідає

класичному

уявленню

про

"White

papers"

як

спеціалізований тип видання, присвячений неупередженому висвітленню
конкретної проблеми шляхом фіксації у певній хронологічній послідовності

наявних відкритих офіційних письмових документів та дотичних до них
текстів інших типів. Визначальною рисою цього Ресурсу є те, що у ньому
матеріали, отримані з електронних джерел, фіксуються також в електронній
формі. Це дозволяє включати до Ресурсу фактично необмежену за обсягом
інформацію, що було б важко зробити у поліграфічному виданні.
"БІЛА КНИГА" є збіркою сотень писемних електронно зафіксованих
відкритих джерел – сучасних дипломатичних та інших нормативних і
виконавчих документів і навіть окремих оповідних текстів з питань
зовнішньої політики, які стосуються періоду російської агресії проти
України. Водночас цей Ресурс не є дослідницьким проектом, а відтак його
завданням не є аналіз, тлумачення чи критика викладених у документах
тверджень, поглядів та думок.

Крім того, незважаючи на великі обсяги

включених у Ресурс матеріалів, він не претендує на вичерпність, як не
можуть претендувати на вичерпність наші уявлення про істину.
"БІЛА КНИГА" є динамічним проектом, який розпочинається 20 лютого
2014 року ‒ з дати початку тимчасової окупації Криму, яка визначена
відповідним Законом України від 15 вересня 2015 року № 685-VII. (Після
категоричних

спростувань

керівництвом

РФ

присутності

російських

військових на українській території зрештою і у Росії офіційно визнали цей
факт, викарбувавши на нагороді МО РФ – медалі "За возвращение Крыма"
(заснованій 21 березня 2014 р. Наказом Міністра оборони РФ № 160) – дату
вторгнення 20 лютого 2014 року).
Проект планується завершити у момент вичерпання теми ‒ тобто у момент
відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями.
Він, таким чином, твориться фактично у реальному часі, що, на наш погляд,
надає йому додаткової актуальності.
Що стосується ВИПУСКУ І-го "БІЛОЇ КНИГИ", то він охоплює період з 20
лютого до 31 березня 2014 року. У цілому цей період співпадає з початком
окупації і подальшою анексією Росією Криму і завершується засіданням
Генеральної Асамблеї ООН 27 березня 2014 року, на якій була прийнята

Резолюція "Територіальна цілісність України", що підтримала суверенітет,
політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її
міжнародно визнаних кордонів. Виходячи з цього, ВИПУСК І-й має
додаткову назву "Крим". У майбутньому кожний новий випуск, який
включатиме матеріали за кожний подальший місяць, матиме додаткову
назву, що відображатиме найбільш знакову подію цього періоду.
Створення такого загальнодоступного документального Ресурсу покликане
стати важливим внеском у фіксацію об'єктивної картини: а) спроб правлячої
верхівки РФ забезпечити ідейне та дипломатичне обґрунтування та
виправдання

злочинної

агресії

проти

України,

б)

дипломатичного

протистояння України цим викликам та в) реакції на агресію РФ з боку
міжнародної спільноти. Матеріали, включені до Ресурсу, також слугують
свідоцтвами порушення Росією численних норм міжнародного права і
демонструють необхідність недопущення у майбутньому подібної практики у
міжнародних відносинах і зміцнення підвалин миру та безпеки.
Зрештою, ці матеріали, зібрані у одному Ресурсі і відповідним чином
систематизовані, слугуватимуть надійним інформаційним і дидактичним
джерелом для фахівців з міжнародних відносин – дипломатів, студентів,
аспірантів, викладачів, вчених, журналістів, політиків, а також нададуть
можливість й іншим підготовленим громадянам самим безпосередньо
заглибитися у документальний світ зовнішньої політики.
Характеристика матеріалів
Відкритість
До Ресурсу включаються лише відкриті писемні джерела електронної форми
фіксації, які у будь-якій мірі є дотичними до тематичної спрямованості
"БІЛОЇ КНИГИ" – російської агресії проти України, – і які розміщуються на
офіційних веб-порталах президентів, законодавчих органів та урядів держав,
а також зовнішньополітичних відомств, посольств, міжнародних організацій
тощо.

Відкритий характер цих документів сам по собі є певним обмеженням, –
адже, як відомо, поряд з публічною дипломатією існує і дипломатія
конфіденційна, зміст якої не розголошується. Водночас, уважний дослідник
зможе виявити у відкритих документах значний пласт латентної інформації,
який суттєво доповнить загальну картину періоду, який підлягає аналізу. Як
показує досвід укладання першого випуску даного Ресурсу, розміщення "під
однією обкладинкою" значних обсягів відомостей з відкритих джерел
дозволяє створити цілком об’єктивне уявлення про зовнішньополітичні
процеси.
Доступність
Може виникнути питання – якщо ці сучасні матеріали є у відкритому
електронному

доступі,

то

навіщо

їх

збирати

і

якимось

чином

систематизувати – адже кожний бажаючий, як здається, може у будь-який
момент отримати доступ до будь-якого документу. Насправді це не зовсім
так.
По-перше, навіть маючи вільний доступ до окремих електронних ресурсів,
дипломат, журналіст, політик вчений навряд чи буде у змозі без надмірних
зусиль скласти документально обґрунтоване узагальнене уявлення про
конкретні процеси, які відбувалися у певний період часу, у певній країні або
у міжнародній організації. Така картина буде завжди фрагментарною, а тому
важливим завданням цього Ресурсу є надання по можливості найповніших
матеріалів для формування узагальнених уявлень про предмет розгляду.
По-друге, нерідко доступність матеріалів з електронних джерел є з різних
причин ускладненою або ж обмеженою, а самі документи мають тенденцію
до поступового зникнення або переміщення до важкодоступних серверів.
Тому ще одним завданням цього Ресурсу є надання користувачеві у
максимально повному обсязі вже готової до використання відповідної
інформації, а також основних кодів доступу або електронних адрес, за якими
він/вона зможуть самостійно здійснити пошук додаткової інформації та/або
верифікацію існуючої.

По-третє, маючи уявлення про певний період або подію, користувач
водночас може не мати чіткого уявлення про те, які саме документи йому
необхідні. З огляду на це, третім завданням Ресурсу є надання користувачеві
матеріалів, систематизованих таким чином, щоб суттєво полегшити
знаходження потрібних документів.
Типологія матеріалів
До "БІЛОЇ КНИГИ" включаються матеріали, які безпосередньо стосуються
теми агресії РФ проти України, а саме: відомості про діяльність вищих
посадових осіб і органів держав (заяви, виступи, зустрічі і переговори,
наради, розпорядження, законотворчість, тексти законів, інших юридичних
актів тощо); зовнішньополітичних відомств (заяви, декларації, резолюції,
комюніке,

переговори,

прес-конференції,

брифінги,

виступи,

статті,

повідомлення для ЗМІ, коментарі тощо); міжнародних організацій (заяви,
декларації,

резолюції,

стенограми

засідань

уповноважених

органів,

законотворчість, звіти про роботу органів і комісій, візити, переговори тощо).
Усі ці документи є у кінцевому підсумку продуктом та інструментом
публічної

дипломатичної

діяльності

політичного

керівництва

і

зовнішньополітичних відомств різних держав та міжнародних організацій.
Як видно, ці матеріали характеризуються різною політичною вагою та
значенням. Більшість з них належить до так званих нормативних документів.
Це, однак, не обов’язково мають бути лише якісь формалізовані укази чи
розпорядження президентів або закони і юридичні акти. До них можна,
очевидно, приєднати також офіційні заяви, звернення, комюніке, виступи, у
тому числі на міжнародних форумах, статті, прес-конференції тощо лідерів
держав. Кожний такий виступ президента – вищої посадової особи держави –
з огляду на його найвищий авторитет фактично набуває нормативної статусу.
Те ж саме стосується і текстів, які виголошують інші вищі та уповноважені
посадові особи держави.
Тобто, нормативні матеріали – це ті, які містять певну позиційну інформацію
уповноваженої особи (колективного органа), яка доводиться до конкретних

внутрішніх або зовнішніх адресатів з метою спонукати їх до виконання
певних дій і забезпечення досягнення таким чином визначених результатів.
Також до Ресурсу включені і документи виконавчого характеру –
різноманітні інформування (наприклад, про телефонні розмови голів держав,
міністрів закордонних справ, які не містять якоїсь надзвичайної інформації,
але які відтворюють ланцюжок спілкування діячів різних держав між собою
та їх взаємного впливу), доповіді, звіти (наприклад, звіти Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ) тощо.
Окремі документи, однак, складно віднести до якоїсь з названих категорій.
Це стосується зокрема, менш офіційних статей, стенограм інтерв'ю, пресбрифінгів різних посадових осіб держави, зокрема, функціонерів міністерств
закордонних справ, їх речників тощо. Одним з прикладів таких матеріалів
можуть, зокрема, слугувати практично щоденні брифінги речників Білого
Дому і Державного Департаменту США у частині подій навколо України.
Вони часто затягуються в часі і їх стенограми відповідно займають не одну
сторінку, але їх цінність якраз і полягає у тому, що вони наочно і детально
демонструють рівень політичної культури учасників, непідробну серйозність
і глибоку зацікавленість з боку журналістів. а відтак і певної частини
громадянського суспільства США проблемами здавалося б далекого від них
регіону, а також високий рівень реагування на ці події з боку вищого
керівництва держави і Держдепу.
Інакше кажучи, усі ці документи якраз і створюють живу тканину
міжнародних відносин.
Мова та форма презентації
До Ресурсу включені матеріали декількома мовами. Документи походженням
з РФ та деяких нинішніх та колишніх країн СНД публікуються російською
мовою, з України – українською мовою, з англомовних та інших країн –
англійською мовою, за винятком матеріалів походженням з Франції, які
публікуються французькою мовою. Окремі випадки відходу від цього

принципу

мають

здебільшого

вимушений

характер

і

зумовлені

доступністю/недоступністю матеріалів конкретною мовою.
Елементи метатексту ‒ меню країн і міжнародних організацій, відсилки по
тексту,

а

також

констатація

наявності/відсутності

дипломатичного

реагування країн на події в Україні та їх голосування в ООН ‒ подаються
українською мовою.
Принагідно інформуємо, що посольства провідних зарубіжних країн в
Україні розміщують на своїх порталах неофіційні переклади деяких
матеріалів українською мовою.
Матеріали Ресурсу уніфіковані за типом та розміром шрифту (Times New
Roman, №12), усі інші особливості текстів (орфографія, стиль тощо)
збережені як у оригіналах.
Композиція ресурсу та деталізація інформації по країнах
Композиційно Ресурс складається з І-ої ЧАСТИНИ – "ВСТУПНОГО
РОЗДІЛУ", до якого включені обкладинка, титульні аркуші, передмови та
стаття "Від укладача" і "Подяки", а також "Меню країн, міжнародних
організацій, електронні адреси та абревіатури", і ІІ-ої ЧАСТИНИ –
"ОСНОВНОГО КОРПУСУ".
Обкладинка, титульні аркуші, передмови та стаття "Від укладача" і "Подяки"
додаткового пояснення, очевидно, не потребують.
"Меню" фактично виконує роль Змісту, оскільки у ньому в рамках чотирьох
підрозділів розміщені повні і скорочені назви країн-членів ООН та повні і
скорочені назви основних міжнародних організацій та їх органів. У
подальшому в Ресурсі використовуються лише скорочені назви.
Перший підрозділ "Меню" – "Україна vs Російська Федерація" – містить
матеріали походженням з цих двох країн.
Першою подається інформація про РФ, яка як агресор у 2014 році
спричинила вторгнення в Україну і окупацію частини її території і таким
чином

спровокувала

і

продовжує

провокувати

відповідну

зовнішньополітичну реакцію нашої держави і значної частини країн світу і
міжнародних організацій.
Інформація про Україну як безпосередній об’єкт агресії природно подається
другою.
Інформація щодо цих двох країн є найбільш деталізованою. Зокрема, по
кожній з них до Ресурсу роздільно включаються матеріали походженням з
веб-порталів президентів, законодавчих органів, урядів та міністерств
закордонних справ.
Рівень доступності відповідних веб-порталів цих країн високий.
Подальший підрозділ містить інформацію щодо пов'язаної з Україною
дипломатичною діяльністю "Країн – членів групи G-7". Підставою для
виокремлення цієї групи країн є безперечно найбільш активна роль у
залагодженні конфлікту, яку вони виконують фактично з самого початку
агресії. Такий висновок підтверджується як кількістю відповідних матеріалів,
які генеруються цими країнами, так і їх високою якістю.
Перше місце у цьому списку як безумовний лідер обіймають США. Інші
країни "Великої сімки" розміщуються за ними в алфавітному порядку.
Матеріали щодо цих країн здебільшого походять з веб-порталів МЗС (так
уніфіковано задля зручності в Ресурсі іменуються зовнішньополітичні
відомства усіх країн), оскільки саме ці установи зазвичай містять узагальнену
інформацію щодо зовнішньополітичної діяльності практично усіх гілок
влади. Виняток у цій групі країн складає Німеччина, де веб-портали
Канцлера і МЗС не перетинаються.
Рівень доступності веб-порталів країн цієї групи загалом високий, за
винятком Японії.
На третьому місці розташовується підрозділ, у якому концентрується
інформація про так би мовити "україногенну" діяльність "Основних
міжнародних організацій". Перед тим, як скласти їх перелік, укладачем
було здійснено ознайомлення з веб-порталами відомих міжнародних

організацій і об’єднань різної спрямованості універсального та регіонального
рівня. Дипломатичне реагування на події в України було зафіксовано з боку
ООН, ОБСЄ, Євросоюзу, Ради Європи і НАТО, які і були включені до
"МЕНЮ".
Рівень доступності відповідних веб-порталів високий.
Інформація, зібрана стосовно кожної країни і кожної міжнародної організації,
які входять у три згадані у "Меню" підрозділи, групується у ІІ ЧАСТИНІ
"ОСНОВНИЙ КОРПУС" у формі добових синхронних інформаційних зрізів
(інфозрізів). У ВИПУСКУ І-му "БІЛОЇ КНИГИ", який охоплює період 20
лютого – 31 березня 2014 року, таким чином нараховується 36 добових
інфозрізів (суботи й неділі групуються у один зріз). Відкривши кожний з них,
читач може одразу ознайомитися з відображеними у документах діями
лідерів усіх згаданих країн, міністерств закордонних справ та міжнародних
організацій у зв’язку з подіями в Україні у конкретну дату. Відсутність
відображення дій якоїсь гілки влади держави, цілої країни або міжнародної
організації у добовому інфозрізі свідчить про те, що у даний день
дипломатичного реагування з їх боку виявлено не було.
У "ОСНОВНОМУ КОРПУСІ" також міститься ще один

‒ 37-й

інформаційний зріз, до якого включені "Інші країни". Цей зріз організовано
за алфавітно-хронологічним принципом, відмінним від попередніх: він
містить алфавітний список усіх інших країн – членів ООН, а в рамках
рубрики по кожній країні документи за їх наявності групуються у
хронологічній послідовності.
У "Меню" до частини включених у нього назв "Інших країн" додаються
електронні адреси (зазвичай МЗС та посольств, де вони є). Це означає, що ці
країни у "звітний період" здійснювали в певній документальній формі (заява,
повідомлення для ЗМІ тощо) реагування на події в Україні."
Країни, з боку яких документального дипломатичного реагування щодо
України виявлено не було, згадуються у "Меню" лише за назвою. Водночас у

рубриках, присвячених таким країнам у 37 зрізі "ОСНОВНОГО КОРПУСУ",
робиться відповідна відмітка.
Крім того, там же також відображається голосування кожної країни щодо
Резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2015
року ("за", "проти", "утрималась",

"участі у голосуванні не брала"), що

фактично може слугувати універсальним маркером ставлення до України з
боку різних держав.
У подальших випусках індиферентні до України держави будуть скоріше за
усе вилучені із загального меню, що технологічно спростить формування
Ресурсу.
Рівень доступності веб-порталів підрозділу "Інші країни" нерівномірний.
Бажаю плідного ознайомлення.
О.Є. Семенець
Надзвичайний і Повноважний Посол,
доктор філологічних наук,
професор

МЕНЮ КРАЇН, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,
ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ ТА АБРЕВІАТУРИ
***
УКРАЇНА VS РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
***
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (РФ)
Президент Російської Федерації (Президент РФ)
http://kremlin.ru/
Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації (РФ РФ)
http://council.gov.ru/activity/documents/
Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації (ДД РФ)
http://www.duma.gov.ru/news/273/
Уряд Російської Федерації (Уряд РФ)
http://government.ru/news/
Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС РФ)
http://www.mid.ru/home
***
УКРАЇНА
Президент України
http://www.president.gov.ua/news/all
http://www.president.gov.ua/documents/all
Виконуючий обов’язки Президента України – Голова Верховної Ради України
(В.о. Президента України – Голова ВР України)
Верховна Рада України (ВР України)
http://iportal.rada.gov.ua/documents/page/1
http://iportal.rada.gov.ua/documents/Parlam_visti/page/1
Кабінет Міністрів України (КМ України)
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/newscategory?cat_id=244276429
Міністерство закордонних справ України (МЗС України)
http://mfa.gov.ua/ua
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/newswire
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/briefing
http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies
http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/missions
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ГРУПИ "G-7"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США)
Державний Департамент США
http://www.state.gov/
http://iipdigital.usembassy.gov/english
Посольство США в Україні
http://ukraine.usembassy.gov/
Посольство України в США
http://usa.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
(ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)
Прем’єр-міністр Великобританії
МЗС Великобританії
https://www.gov.uk/government/announcements?include_world_location_news=1&world_loc
ations%5B%5D=ukraine
https://www.gov.uk/government/publications?keywords=Ukraine&publication_filter_option=a
ll&topics%5B%5D=all&departments%5B%5D=all&official_document_status=all&world_loc
ations%5B%5D=all&from_date=&to_date=
Посольство Великобританії в Україні
https://www.gov.uk/government/latest?world_locations%5B%5D=ukraine
Посольство України у Великобританії
http://uk.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА (ІТАЛІЯ)
МЗС Італії
http://www.esteri.it/mae/en/search?q=ukraine
Посольство Італії в Україні
http://www.ambkiev.esteri.it/Ambasciata_Kiev/Menu/Ambasciata/News/Dall_Ambasciata/
Посольство України в Італії
http://italy.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
КАНАДА
МЗС Канади
Посольство Канади в Україні
http://news.gc.ca/web/index-en.do
http://www.international.gc.ca/development-developpement/countriespays/ukraine.aspx?lang=eng
Посольство України в Канаді
http://canada.mfa.gov.ua/ua/press-center/news

***
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА (ФРН, НІМЕЧЧИНА)

Федеральний Канцлер Німеччини
http://www.bundeskanzlerin.de/SiteGlobals/Forms/Webs/BKin/Suche/EN/Solr_aktuelles_form
ular.html?nn=615062
МЗС Німеччини
Посольство Німеччини в Україні
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/ArchivPressemitteilungen_node.html
Посольство України у Німеччині
http://germany.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА (ФРАНЦІЯ)
МЗС Франції
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/events/
Посольство Франції в Україні
http://www.ambafrance-ua.org/-UkrainienПосольство України у Франції
http://france.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ЯПОНІЯ
МЗС Японії
Посольство Японії в Україні
http://www.mofa.go.jp/about/page22e_000497.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/index.html
http://uajc.com.ua/pages.php?page_key=news&lang_key=ukr&news_2_pageno=1
Посольство України в Японії
http://japan.mfa.gov.ua/ua/press-center/comments

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
***
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)
Офіційний портал:
Головна сторінка
http://www.un.org/en/index.html
Новини та мультимедія
http://www.un.org/en/sections/news-and-media/index.html
Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН)
http://www.un.org/ru/ga/
Рада Безпеки ООН (РБ ООН)
http://www.un.org/ru/sc/meetings/
Представництво ООН в Україні (ПООН в Україні)
www.un.org.ua/ua
Постійне представництво України при ООН (Нью-Йорк) (ППУ при ООН, НьюЙорк)
http://un.mfa.gov.ua/ua
http://un.mfa.gov.ua/ua/press-center/news

Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних
організаціях в Женеві (ППУ при ООН, Женева)
http://geneva.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ОРГАНІЗАЦІЯ З БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ (ОБСЄ)
Офіційний портал:
Головна сторінка
http://www.osce.org/
Новини та прес-релізи
http://www.osce.org/press-releases?page=102
Парламентська Асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ)
http://www.osce.org/gsearch?qr=OSCE%20Parliamentary%20assembly
Координатор проектів ОБСЄ в Україні (КП ОБСЄ в Україні))
http://www.osce.org/press-releases
Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні (ППУ
у Відні)
http://vienna.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)
Офіційний портал:
Головна сторінка
http://europa.eu/index_en.htm
Новини
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
Рада Європейського Союзу (РЄС)
http://www.consilium.europa.eu/en/press/
Європейська Комісія (ЄК)
http://ec.europa.eu/news/index_en.htm#all|1
Європарламент(ЄП)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/press-release
Представництво Європейського Союзу в Україні (ПЄС в Україні)
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
Представництво України при Європейському Союзі та Європейському
Співтоваристві з атомної енергії (ПУ при ЄС)
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РАДА ЄВРОПИ (РЄ)
Офіційний портал:
Головна сторінка
http://www.coe.int/uk/web/kyiv/home

Новини та заходи
http://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ)
http://semantic-pace.net/?search=KjoqfGNvcnB1c19uYW1lX2VuOk5ld3M=
Постійне Представництво України при Раді Європи (ППУ РЄ)
http://coe.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ
(НАТО)
Офіційний портал:
Головна сторінка
http://www.nato.int/cps/uk/natolive/index.htm
Новини
http://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_room.htm
Офіційні тексти
http://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts.htm
Рада Євроатлантичного Партнерства (РЄАП)
http://www.nato.int/cps/uk/natohq/news.htm
Центр інформації та документації НАТО в Україні (ЦІД НАТО в Україні)
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_64610.htm
Місія України при НАТО (МУ при НАТО)
http://nato.mfa.gov.ua/ua/press-center/news

ІНШІ КРАЇНИ
***
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ СОЮЗ (АВСТРАЛІЯ)
МЗС Австралії
http://dfat.gov.au/pages/default.aspx
Посольство Австралії в Україні
http://dfat.gov.au/news/news/Pages/news.aspx
Посольство України в Австралії
http://australia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
АВСТРІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА (АВСТРІЯ)
МЗС Австрії
http://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/
Посольство Австрії в Україні
http://www.bmeia.gv.at/ua/posolstvo/kijevi.html
Посольство України в Австрії
http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news

***
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА (АЗЕРБАЙДЖАН)
МЗС Азербайджану
http://www.mfa.gov.az/content/878
Посольство Азербайджану в Україні
http://www.azembassy.com.ua/ua.html
Посольство України в Азербайджані
http://azerbaijan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА АЛБАНІЯ (АЛБАНІЯ)
МЗС Албанії
http://www.punetejashtme.gov.al/en/press-office/press-releases
Посольство України в Греції та Албанії (за сумісництвом)
http://greece.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
АЛЖИРСЬКА НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА (АЛЖИР)
***
РЕСПУБЛІКА АНГОЛА (АНГОЛА)
***
КНЯЗІВСТВО АНДОРРА (АНДОРРА)
***
АНТИГУА І БАРБУДА
***
АРГЕНТИНСЬКА РЕСПУБЛІКА (АРГЕНТИНА)
МЗС Аргентини
http://www.mrecic.gov.ar/es/comunicados-de-prensa
Посольство Аргентини в Україні
http://eucra.cancilleria.gov.ar/uk
Посольство України в Аргентині
http://argentina.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА АФГАНІСТАН (АФГАНІСТАН)
***
СПІВДРУЖНІСТЬ БАГАМСЬКИХ ОСТРОВІВ (БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ,
БАГАМИ)
***
НАРОДНА РЕСПУБЛІКА БАНГЛАДЕШ (БАНГЛАДЕШ)
***
БАРБАДОС
***

КОРОЛІВСТВО БАХРЕЙН (БАХРЕЙН)
***
БЕЛІЗ
***
КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ (БЕЛЬГІЯ)
МЗС Бельгії
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/
Посольство Бельгії в Україні
http://countries.diplomatie.belgium.be/multi/ukraine/
Посольство України в Бельгії
http://belgium.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
БЕНІН
***
РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ (БІЛОРУСЬ)
Президент Білорусі
http://www.president.gov.by/ru/news_ru/page/8/
МЗС Білорусі
http://mfa.gov.by/press/statements/
http://mfa.gov.by/press/smi/
Посольство Білорусі в Україні
http://ukraine.mfa.gov.by/ru/
Посольство України в Білорусі
http://belarus.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ (БОЛГАРІЯ)
МЗС Болгарії
http://www.mfa.bg/en/pages/6/index.html
Посольство Болгарії в Україні
http://www.mfa.bg/embassies/ukraine
Посольство України в Болгарії
http://bulgaria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА БОЛІВІЯ (БОЛІВІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА)
***
БОТСВАНА
***
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ (БРАЗИЛІЯ)
МЗС Бразилії

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=
280&lang=pt-BR
Посольство Бразилії в Україні
http://kiev.itamaraty.gov.br/uk/
Посольство України в Бразилії
http://brazil.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
СУЛТАНАТ БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ (БРУНЕЙ)
***
БУРКІНА-ФАСО
***
РЕСПУБЛІКА БУРУНДІ (БУРУНДІ)
***
КОРОЛІВСТВО БУТАН (БУТАН)
***
РЕСПУБЛІКА ВАНУАТУ (ВАНУАТУ)
***
СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ (ВАТИКАН)
МЗС Ватикану
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino.html
Посольство Святого Престолу (Ватикану) (Папська Нунціатура) В Україні
http://www.nuntiatura.kiev.ua/
Посольство України при Ватикані
http://vatican.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
БОЛІВАРСЬКА РЕСПУБЛІКА ВЕНЕСУЕЛА (ВЕНЕСУЕЛА)
***
СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА В’ЄТНАМ (В’ЄТНАМ)
МЗС В’єтнаму
http://www.mofa.gov.vn/en
Посольство В’єтнаму в Україні
http://www.vietnamembassy-ukraine.org/en/
Посольство України у В’єтнамі
http://vietnam.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ВІРМЕНІЯ (ВІРМЕНІЯ)
Президент Вірменії
http://www.president.am/ru/press-release/page/1/
МЗС Вірменії
http://www.mfa.am/ru/press-releases/
Посольство Вірменії в Україні
http://ukraine.mfa.am/ru/

Посольство України у Вірменії
http://armenia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ГАБОНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ГАБОН)
***
РЕСПУБЛІКА ГАЇТІ (ГАЇТІ)
***
КООПЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА ГАЙАНА (ГАЙАНА)
***
РЕСПУБЛІКА ГАМБІЯ (ГАМБІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА ГАНА (ГАНА)
***
РЕСПУБЛІКА ГВАТЕМАЛА (ГВАТЕМАЛА)
***
РЕСПУБЛІКА ГВІНЕЯ (ГВІНЕЯ)
***
РЕСПУБЛІКА ГВІНЕЯ-БІСАУ (ГВІНЕЯ-БІСАУ)
***
РЕСПУБЛІКА ГОНДУРАС (ГОНДУРАС)
***
ГРЕНАДА
***
ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА (ГРЕЦІЯ)
МЗС Греції
http://www.mfa.gr/en/current-affairs/news-announcements/
Посольство Греції в Україні
http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/ukraine-en
Посольство України у Греції
http://greece.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ГРУЗІЯ (ГРУЗІЯ)
МЗС Грузії
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/MediaCenter/News.aspx
Посольство Грузії в Україні
http://ukraine.mfa.gov.ge/index/ (сайт на ремонті)
Посольство України в Грузії
http://georgia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***

КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ (ДАНІЯ)
МЗС Данії
http://um.dk/en/news/?start=1
Посольство Данії в Україні
http://ukraine.um.dk/en.aspx
Посольство України в Данії
http://denmark.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ДЖИБУТІ (ДЖИБУТІ)
***
СПІВДРУЖНІСТЬ ДОМІНІКИ (ДОМІНІКА)
***
ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
***
РЕСПУБЛІКА ЕКВАДОР (ЕКВАДОР)
***
РЕСПУБЛІКА ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ (ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ)
***
ДЕРЖАВА ЕРИТРЕЯ (ЕРИТРЕЯ)
***
ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ЕСТОНІЯ)
МЗС Естонії
http://www.vm.ee/en
Посольство Естонії в Україні
http://www.vm.ee/en/countries/ukraine?display=estonian_representations
Посольство України в Естонії
http://estonia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ФЕДЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА ЕФІОПІЯ (ЕФІОПІЯ)
***
АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА ЄГИПЕТ (ЄГИПЕТ)
МЗС Єгипту
http://www.mfa.gov.eg/English/Pages/default.aspx
Посольство Єгипту в Україні
http://www.mfa.gov.eg/english/embassies/Egyptian_Embassy_Kiev/Pages/default.aspx
Посольство України в Єгипті
http://egypt.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ЄМЕНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ЄМЕН)
***
РЕСПУБЛІКА ЗАМБІЯ (ЗАМБІЯ)

***
РЕСПУБЛІКА ЗІМБАБВЕ (ЗІМБАБВЕ)
***
ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ (ІЗРАЇЛЬ)
МЗС Ізраїлю
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/Pages/default.aspx
Посольство Ізраїлю в Україні
http://embassies.gov.il/kiev/Pages/default.aspx
Посольство України в Ізраїлі
http://israel.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ (ІНДІЯ)
МЗС Індії
http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?51/Press_Releases
Посольство Індії в Україні
http://embassyofindiaukraine.in/
Посольство України в Індії
http://india.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ІНДОНЕЗІЯ (ІНДОНЕЗІЯ)
МЗС Індонезії
http://www.kemlu.go.id/en/Default.aspx
Посольство Індонезії в Україні
http://www.kemlu.go.id/en/kedutaan/perwakilan.aspx?id=169
Посольство України в Індонезії
http://indonesia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ІРАК (ІРАК)
***
ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ІРАН (ІРАН)
МЗС Ірану
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=1997
http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&pageid=1997&page=31
Посольство Ірану в Україні
http://kiev.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=403&pageid=13485
Посольство України в Ірані
http://iran.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ІРЛАНДІЯ (ІРЛАНДІЯ)
МЗС Ірландії
https://www.dfa.ie/
https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-archive/2014/

Посольство України в Ірландії
http://ireland.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ІСЛАНДІЯ (ІСЛАНДІЯ)
МЗС Ісландії
https://www.mfa.is/news-and-publications/
Посольство України у Фінляндії та у Ісландії (за сумісництвом)
http://finland.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ (ІСПАНІЯ)
МЗС Іспанії
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/NotasdePrensa/Paginas/Inicio.aspx
Посольство Іспанії в Україні
http://www.spain.com.ua/ua/news/59
Посольство України в Іспанії
http://spain.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ЙОРДАНСЬКЕ ХАШИМІТСЬКЕ КОРОЛІВСТВО (ЙОРДАНІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА КАБО-ВЕРДЕ
***
РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН (КАЗАХСТАН)
Президент Республіки Казахстан
http://www.akorda.kz/ru/events
МЗС Казахстану
mfa.gov.kz
Посольство Казахстану в Україні
http://kazembassy.com.ua/rubric/news/
Посольство України в Казахстані
http://kazakhstan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
КОРОЛІВСТВО КАМБОДЖА (КАМБОДЖА)
***
РЕСПУБЛІКА КАМЕРУН (КАМЕРУН)
***
КАТАР
***
РЕСПУБЛІКА КЕНІЯ (КЕНІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА КІПР (КІПР)

МЗС Кіпру
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/index_en/index_en?OpenDocument#
Посольство Кіпру в Україні
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_kiev.nsf/page08_uk/page08_ru?OpenDocume
nt
Посольство України на Кіпрі
http://cyprus.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА КІРІБАТІ (КІРІБАТІ)
***
КИРГИЗЬКА РЕСПУБЛІКА (КИРГИЗСТАН)
МЗС Киргизстану
http://www.mfa.gov.kg/
Посольство Киргизстану в Україні
http://kyrgyzembassy.com.ua/
Посольство України в Киргизстані
http://kirgizia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (КНР, КИТАЙ)
МЗС Китаю
Посольство Китаю в Україні
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3250_
664382/
Посольство України в Китаї
http://china.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА КОЛУМБІЯ (КОЛУМБІЯ)
***
СОЮЗ КОМОРСЬКИХ ОСТРОВІВ (КОМОРСЬКІ ОСТРОВИ, КОМОРИ)
***
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО (ДР КОНГО)
***
РЕСПУБЛІКА КОНГО (КОНГО (БРАЗЗАВІЛЬ)
***
РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ (ПІВДЕННА КОРЕЯ, КОРЕЯ, РК)
МЗС РК
http://www.mofa.go.kr/ENG/press/ministrynews/index.jsp?menu=m_10_10
http://www.mofa.go.kr/ENG/press/pressreleases/index.jsp?menu=m_10_20
http://www.mofa.go.kr/ENG/press/pressbriefings/index.jsp?menu=m_10_30
Посольство РК в Україні

http://ukr.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/ukr/main/index.jsp
Посольство України в РК
http://korea.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА (КНДР, ПІВНІЧНА
КОРЕЯ)
***
РЕСПУБЛІКА КОСТА-РІКА (КОСТА-РІКА)
***
РЕСПУБЛІКА КОТ д’ІВУАР (КОТ д’ІВУАР)
***
РЕСПУБЛІКА КУБА (КУБА)
***
ДЕРЖАВА КУВЕЙТ (КУВЕЙТ)
***
ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА (ЛАОС)
***

ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА (ЛАТВІЯ)
МЗС Латвії
http://www.mfa.gov.lv/en/news
Посольство Латвії в Україні
http://www.mfa.gov.lv/ua/ukraine/novini
Посольство України в Латвії
http://latvia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
КОРОЛІВСТВО ЛЕСОТО (ЛЕСОТО)
***
ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА (ЛИТВА)
МЗС Литви
https://www.urm.lt/default/en/news
Посольство Литви в Україні
http://ua.mfa.lt/ua/ua/news
Посольство України в Литві
http://lithuania.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ЛІБЕРІЯ (ЛІБЕРІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА ЛІВАН (ЛІВАН)

***
ЛІВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА (ЛІВІЯ)
***
КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН (ЛІХТЕНШТЕЙН)
***
ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ(ЛЮКСЕМБУРГ)
МЗС Люксембургу
http://www.gouvernement.lu/519177/actualites
***
РЕСПУБЛІКА МАВРИКІЙ (МАВРИКІЙ)
***
ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА МАВРИТАНІЯ (МАВРИТАНІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА МАДАГАСКАР (МАДАГАСКАР)
***
КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ ( РЕСПУБЛІКА
МАКЕДОНІЯ, МАКЕДОНІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА МАЛАВІ (МАЛАВІ)
***
МАЛАЙЗІЯ
***
РЕСПУБЛІКА МАЛІ (МАЛІ)
***
МАЛЬДІВСЬКА РЕСПУБЛІКА (МАЛЬДІВИ)
***
РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА
***
КОРОЛІВСТВО МАРОККО (МАРОККО)
***
РЕСПУБЛІКА МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ (МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ)
***
МЕКСИКАНСЬКІ СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ (МЕКСИКА)
МЗС Мексики
http://en.sre.gob.mx/index.php/archived-press-releases
Посольство Мексики в Україні
http://embamex.sre.gob.mx/ucrania/index.php/uk/embajada
Посольство України в Мексиці

http://mexico.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ МІКРОНЕЗІЇ (МІКРОНЕЗІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА МОЗАМБІК (МОЗАМБІК)
***
РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА (МОЛДОВА)
МЗС Молдови
http://moldova.mfa
Посольство Молдови в Україні
http://www.ucraina.mfa.md/news-from-moldova-ru/
Посольство України в Молдові
http://www.mfa.gov.md/press-releases-en/
***
КНЯЗІВСТВО МОНАКО (МОНАКО)
***
МОНГОЛІЯ
***
РЕСПУБЛІКА СОЮЗУ М’ЯНМА (М’ЯНМА)
***
РЕСПУБЛІКА НАМІБІЯ (НАМІБІЯ)
***
РЕСПУБЛІКА НАУРУ (НАУРУ)
***
ФЕДЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА НЕПАЛ (НЕПАЛ)
***
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІГЕРІЯ (НІГЕРІЯ)
***
КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ (НІДЕРЛАНДИ)
МЗС Нідерландів
https://www.government.nl/latest
Посольство Нідерландів в Україні
http://ukraine.nlembassy.org/news
Посольство України в Нідерландах
http://netherlands.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА НІКАРАГУА (НІКАРАГУА)
***
НОВА ЗЕЛАНДІЯ (НЗ)

МЗС Нової Зеландії
https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/ministers-media-releases-andspeeches/?start=340
http://www.beehive.govt.nz/
***
КОРОЛІВСТВО НОРВЕГІЯ (НОРВЕГІЯ)
МЗС Норвегії
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
Посольство Норвегії в Україні
http://www.norway.com.ua/News_and_events1/Statements/
Посольство України в Норвегії
http://norway.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (ОАЕ)
***
СУЛТАНАТ ОМАН (ОМАН)
***
ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ПАКИСТАН (ПАКИСТАН)
МЗС Пакистану
http://www.mofa.gov.pk/
Посольство України в Пакистані
http://pakistan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ПАЛАУ (ПАЛАУ)
***
ПАЛЕСТИНСЬКА ДЕРЖАВА
***
РЕСПУБЛІКА ПАНАМА
***
НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА ПАПУА-НОВА ГВІНЕЯ (ПАПУА-НОВА ГВІНЕЯ)
***
ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПІВДЕННА АФРИКА, ПАР)
МЗС ПАР
http://www.dirco.gov.za/docs/2014/ukra0328.html
Посольство України в ПАР
http://rsa.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ПАРАГВАЙ (ПАРАГВАЙ)
***
РЕСПУБЛІКА ПЕРУ (ПЕРУ)

***
РЕСПУБЛІКА ПІВДЕННИЙ СУДАН (ПІВДЕННИЙ СУДАН)
***
РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА (ПОЛЬЩА)
МЗС Польщі
Посольство Республіки Польща в Україні
http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/news/
http://kijow.msz.gov.pl/uk/news/
Посольство України в Республіці Польща
http://poland.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ПОРТУГАЛІЯ
МЗС Португалії
http://www.portugal.gov.pt/en/ministries/mne.aspx
Посольство Португалії в Україні
http://www.portugalua.com/pro-krainu/derzhavni-ustanovi/posolstvo-portugalii/
Посольство України в Португалії
http://portugal.mfa.gov.ua/ua/pres-centr/news
***
РУАНДІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА (РУАНДА)
***
РУМУНІЯ
МЗС Румунії
http://www.mae.ro/en/taxonomy/term/952
Посольство Румунії в Україні
http://kiev.mae.ro/ua/local-news
Посольство України в Румунії
http://romania.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ЕЛЬ-САЛЬВАДОР (САЛЬВАДОР)
***
НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА САМОА (САМОА)
***
РЕСПУБЛІКА САН-МАРІНО)
***
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА САН-ТОМЕ І ПРИНСІПІ (САН-ТОМЕ
І ПРИНСІПІ)
***
КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКА АРАВІЯ (САУДІВСЬКА АРАВІЯ, КСА)
МЗС Саудівської Аравії

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/Pages/Defa
ult.aspx
ПУв Саудівській Аравії
http://saudiarabia.mfa.gov.ua/ua
***
КОРОЛІВСТВО СВАЗІЛЕНД (СВАЗІЛЕНД)
***
РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ,
СЕЙШЕЛИ)
***
РЕСПУБЛІКА СЕНЕГАЛ (СЕНЕГАЛ)
***
СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДІНИ
***
ФЕДЕРАЦІЯ СЕНТ-КРИСТОФЕР І НЕВІС (СЕНТ-КІТТС І НЕВІС)
***
СЕНТ-ЛЮСІЯ
***
РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ (СЕРБІЯ)
МЗС Сербії
http://www.mfa.gov.rs/en/press-service/statements
Посольство Сербії в Україні
http://www.kiev.mfa.gov.rs/ukr/news.php
Посольство України в Сербії
http://serbia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА СІНГАПУР (СІНГАПУР)
МЗС Сінгапуру
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room.html
Посольство України в Сінгапурі
http://singapore.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА (СИРІЯ)
***
СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА (СЛОВАЧЧИНА)
МЗС Словаччини
http://www.foreign.gov.sk/web/en/news
Посольство України в Словаччині
http://slovakia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***

РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ (СЛОВЕНІЯ)
МЗС Словенії
http://www.mzz.gov.si/en/newsroom/
Посольство Словенії в Україні
http://www.kiev.embassy.si/index.php?id=1124&L=13
Посольство України в Словенії
http://slovenia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ
***
СОМАЛІЙСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА (СОМАЛІ)
***
РЕСПУБЛІКА СУДАН (СУДАН)
***
РЕСПУБЛІКА СУРИНАМ (СУРИНАМ)
***
СХІДНИЙ ТИМОР (ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА ТИМОР ЛЕШТЕ)
***
РЕСПУБЛІКА СЬЄРРА-ЛЕОНЕ
***
РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН (ТАДЖИКИСТАН)
МЗС Таджикистану
http://mfa.tj/ru/informacionnaya-sluzhba/
Посольство Таджикистану в Україні
http://www.tajemb.com.ua/rus/news/
Посольство України в Таджикистані
http://tajikistan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
КОРОЛІВСТВО ТАЇЛАНД (ТАЇЛАНД)
МЗС Таїланду
http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/page-21.html
Посольство України в Таїланді
http://thailand.mfa.gov.ua/ua/press-center/new
***
ОБ’ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ (ТАНЗАНІЯ)
***
ТОГОЛЕЗЬКА РЕСПУБЛІКА (ТОГО)
***
КОРОЛІВСТВО ТОГНА (ТОНГА)
***

РЕСПУБЛІКА ТРИНІДАД І ТОБАГО (ТРИНІДАД І ТОБАГО)
***
ТУВАЛУ
***
ТУНІСЬКА РЕСПУБЛІКА (ТУНІС)
***
ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА (ТУРЕЧЧИНА)
МЗС Туреччини
http://www.mfa.gov.tr/press-information.en.mfa
Посольство Туреччини в Україні
http://kiev.emb.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
Посольство України в Туреччині
http://turkey.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ТУРКМЕНІСТАН (ТУРКМЕНІСТАН)
МЗС Туркменістану
http://www.mfa.gov.tm/ru/press-ru
Посольство України в Туркменістані
http://turkmenistan.mfa.go
***
РЕСПУБЛІКА УГАНДА (УГАНДА)
***
УГОРЩИНА
МЗС Угорщини
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news?page=7
Посольство Угорщини в Україні
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/UA/en/en_Hirek/
Посольство України в Угорщині
http://hungary.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН (УЗБЕКИСТАН)
МЗС Узбекистану
http://www.mfa.uz/ru/press/news/
Посольство Узбекистану в Україні
http://www.uzbekistan.org.ua/ru/pressa.html
Посольство України в Узбекистані
http://uzbekistan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
СХІДНА РЕСПУБЛІКА УРУГВАЙ (УРУГВАЙ)
***
РЕСПУБЛІКА ФІДЖІ (ФІДЖІ)

***
РЕСПУБЛІКА ФІЛІППІНИ (ФІЛІППІНИ)
***
ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА (ФІНЛЯНДІЯ)
МЗС Фінляндії
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15145&contentlan=2&culture=enUS&listFocus=7784&listmode=1
Посольство Фінляндії в Україні
http://www.finland.org.ua/public/default.aspx?nodeid=31711&contentlan=37&culture=ukUA
Посольство України у Фінляндії
http://finland.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ФІЛІППІНИ (ФІЛІППІНИ)
***
РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ (ХОРВАТІЯ)
МЗС Хорватії
http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/
Посольство Хорватії в Україні
http://ua.mfa.hr/ua/novini/
Посольство України в Хорватії
http://croatia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
***
РЕСПУБЛІКА ЧАД (ЧАД)
***
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА (ЧЕХІЯ)
МЗС Чехії
http://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/index.html
Посольство Чехії в Києві
http://www.mzv.cz/kiev/uk/x2005_11_03/index.html
Посольство України у Чехії
http://czechia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
РЕСПУБЛІКА ЧИЛІ (ЧИЛІ)
***
ЧОРНОГОРІЯ

***

ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ (ШВЕЙЦАРІЯ)
МЗС Швейцарії
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.html
Посольство України в Швейцарії
http://switzerland.mfa.gov.ua/ua/press-center/news

***
КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ (ШВЕЦІЯ)
МЗС Швеції
http://www.swemfa.se/
Посольство Швеції в Україні
http://www.swedenabroad.com/uk-UA/Embassies/Kiev/
Посольство України в Швеції
http://sweden.mfa.gov.ua/ua/press-center/news
***
ДЕМОКРАТИЧНА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА ШРІ-ЛАНКА (ШРІ-ЛАНКА)
***
ЯМАЙКА

