
Україна-Росія в рамках ОБСЄ 

Розширене пленарне засідання з 
проблематики ОБСЄ за ініціативи  
МЗС України 
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Дводенний робочий візит Міністра 
закордонних справ України Л.Кожари у 

РФ 



Програма візиту 

• Проведення пленарного засідання у 
розширеному складі двох держав  з 
проблематики ОБСЄ 

• Виступ у Дипломатичній Академії МЗС Росії  

 



Пленарне засідання у розширеному 

складі двох держав з проблематики 

ОБСЄ 

 



Учасники зустрічі 

 

 

Л.Кожара 
 

С.Лавров 
 



Засідання 

• Було обговорено актуальні питання порядку денного 
ОБСЄ, а також форми взаємодії двох держав в рамках цієї 
організації 

 

• Розглянуто графік подальших двосторонніх контактів на 
найближчу перспективу 

 

• Досягнуто домовленості приділити особливу увагу 
активізації взаємодії двох країн у процесі 
придністровського врегулювання. 



Результати зустрічі 

• Досягнуто домовленість про продовження 
взаємодію на міжнародній арені, а також 
пришвидшення вирішення на взаємовигідній 
основі принципових питань двостороннього 
порядку денного у дусі стратегічного партнерства 
між Україною та РФ 



Виступ Л.Кожари  у Дипломатичній 

Академії МЗС Росії  



Результати виступу 

• Л.Кожара торкнувся актуальних питань порядку денного 
ОБСЄ у контексті задекларованих пріоритетів на період 
Українського головування 

 

• Відповіді на питання щодо реалізації ініціатив України в 
рамках ОБСЄ та стосовно стану і перспектив українсько-
російського співробітництва 

 

• Л.Кожарі було присвоєно звання Почесного члена 
Дипломатичного клубу Дипломатичної академії МЗС Росії. 

 



Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі  

• 1975 НБСЄ за участі 33 європейських держав Канади та 
США підписали довгострокову програму дій з будівництва 
єдиної, мирної, демократичної і процвітаючої Європи- 
Створення ОБСЄ 



 Гельсінський Заключний акт (визначає 

діяльність ОБСЄ)  

• охоплює широке коло стандартів  міжнародної 
поведінки та зобов'язань, що регулюють відносини 
між державами-учасницями, заходів зміцнення довіри 
між ними, особливо в політично-військовій сфері, 
поваги до прав людини і основних свобод, а також 
співпраці в економічній, культурній, технічній та 
науковій галузях. 



Країни-учасники ОБСЄ 



Україна в ОБСЄ 

• Правонаступництво (січень 1992) 

• участь у роботі всіх колективних керівних органів 
Організації, виробленні та прийнятті ними рішень 
з різних аспектів її діяльності. 



Правова база 

• Офіс Омбудсмена 

• Удосконалення робочого законодавства, адміністративна 
реформа КСУ  

• Реалізація проекту "Усесторонній огляд законодавства 
України у галузі прав людини".  

• Меморандуму про взаєморозуміння між ОБСЄ та 
Урядом України щодо створення нової форми 
співробітництва, підписаного  1999 року  



Україна в ОБСЄ 

• Місії у країнах світу (Грузія, Нагірний Карабах, 
Таджикистан) 

• 5 - 9 липня 2007 року у Києві відбулася 16 щорічна сесія ПА 
ОБСЄ у якій взяли участь близько 700 європейських 
представників  . На Сесії розглядались питання зміцнення 
взаємодії ОБСЄ з  національними правозахисними 
установами 

 

 



Головування України в ОБСЄ 2013 



Україна має намір 

• ініціювати діалог у рамках ОБСЄ щодо нових засад 
майбутнього режиму контролю над звичайними 
збройними силами в Європі 

• приділяти увагу консолідації зусиль ОБСЄ у боротьбі 
з  тероризмом, торгівлею людьми, наркотиками, 
кіберзлочинністю 

• приділяти увагу питанням захисту фундаментальних  прав 
і свобод людини на просторі ОБСЄ. 

 



Пріоритети  України 

• пошук шляхів врегулювання заморожених 
конфліктів,  

• зміцнення заходів довіри і безпеки, використання 
потенціалу організації у забезпеченні 
енергетичної безпеки,  

• сприяння економічному розвитку, зокрема 
розвитку нових торгових і транспортних коридорів 



Дякую за увагу  


