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“Майдан Закордонних Справ” – позапартійна неприбуткова організація, що є експертною та 
громадською платформою у галузі зовнішньої політики.  

Наша місія - формування і просування української зовнішньої політики та політики 
національної безпеки, що базуються на демократичних цінностях, правах людини, 
міжнародному праві та співробітництві. 

Будучи провідним національним форумом в галузі зовнішньої політики, “Майдан Закордонних 
Справ”:

пропонує експертний погляд на ключові проблеми та інтереси України в сфері зовнішньої 
політики та національної безпеки;

популяризує і прояснює ключові проблеми та інтереси України в сфері зовнішньої 
політики та національної безпеки широкої аудиторії в країні та за її межами;

сприяє широкій суспільній дискусії з питань української зовнішньої політики та політики 
національної безпеки;

розробляє і стимулює механізми громадського контролю над формуванням і втіленням 
української зовнішньої політики і політики національної безпеки.

“Майдан Закордонних Справ” був створений під час Революції Гідності 2013-2014 рр. 
українськими дипломатами, які відкрито засудили дії уряду Януковича і зміну 
зовнішньополітичного вектора України.

Команда “МЗС” складається з дипломатів і експертів, що спеціалізуються на зовнішній 
політиці, національній безпеці, економіці та міжнародному співробітництві.
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МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ



1. Робота з лідерами думок та державними органами України (експерти, журналісти,
громадські і політичні діячі).

2. Аналітична та дослідницька робота для продукування ідей та пропозицій.

3. Робота з іноземними дипломатами, міжнародними організаціями, аналітичними
центрами та медіа;

4. Активна присутність фонду в ЗМІ є частиною просвітницької роботи, спрямованої на
широкий загал.

5. Інформування в мережі інтернет за допомогою сайту і сторінки у соціальній мережі
Фейсбук для широкого кола зацікавлених.

ПОСЛУГИ ОРГАНІЗАЦІЇ - КОНЦЕПЦІЯ 
“АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЗС”

Нова за формою та змістом організація за 2015 рік закріпила успіхи старту 2014 року і 
впевнено посіла нішу “альтернативного Міністерства закордонних справ” та працює в 
наступних публічних та непублічних напрямках у сфері зовнішньої політики та національної 
безпеки України для досягнення місії:
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ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2014 РІК
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Проведено та презентовано опитування громадської думки “Українці про зовнішню  
політику” http://mfaua.org/2015/02/04/sociologichne-opituvannya-ukraїnci-pro-zovnishnyu-
politiku/?lang=uk&

Успішний запуск інтернет проекту організації “Крим: анатомія анексії” - 929 згадок 
проекту в медіа та блогосфері http://crimea.mfaua.org/anatomy

Розроблена та презентована публічно та для експертів “Стратегія повернення Криму”  
http://crimea.mfaua.org/strategy

Опубліковано та презентовано збірник коментарів і заяв щодо україно-російских 
відносин “Майдан про Росію” http://mfaua.org/2014/11/27/majdan-pro-rosiyu/

Підготовлено та опубліковано “Довідник основних зразків озброєння та військової 
техніки збройних сил Російської Федерації” для Збройних сил України з повною 
інформацією про види озброєнь російської армії http://mfaua.org/2014/12/19/vijskovi-
posibniki-vid-majdanu-zakordonnix-sprav-dlya-zbrojnix-sil-ukraїni/

Розпочато проект “Чорні списки” щодо компаній та осіб, які порушують правовий режим 
анексованого Криму http://crimea.mfaua.org/blacklist

Перший інтернет-проект організації “Праведники Росії” продемонстрував підтримку 
росіян Україні http://spasibo.mfaua.org

Розроблено та запущено 8 інформаційних проектів в інтернет, загальна відвідуваність 
248 058 користувачів 

User
Выделение

http://mfaua.org/2014/12/19/vijskovi-posibniki-vid-majdanu-zakordonnix-sprav-dlya-zbrojnix-sil-ukra%D1%97ni/
http://mfaua.org/2015/02/04/sociologichne-opituvannya-ukra%D1%97nci-pro-zovnishnyu-politiku/?lang=uk&


ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2015 РІК
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Богдан Яременко очолив Громадську Раду при Комітеті у закордонних справах Верховної 
Ради України та координує її роботу 

Публікація в щорічному виданні “Світ у 2016” (спільний проект журналів “Український 
тиждень” та The Economist) програмного матеріалу Богдана Яременка “Місія здійснення: 
Зовнішньополітичні завдання і виклики України в 2016 році” 
http://tyzhden.ua/Politics/155272

Розробка та поширення інтернет-проекту “Ленд-ліз. Міфи та правда” в травні, охоплення 
в мережі Фейсбук - 182 476 http://landlease.mfaua.org

“Майдан закордонних справ” за підтримки Фонду Конрада Аденауера та Фонду Ганса 
Зайделя провів в Києві міжнародну конференцію “Молдова, Грузія, Україна: проблема 
окупованих територій та заморожених конфліктів” 25 листопада

Підготовка та презентація дослідження “Ескалація ядерного протистояння США та Росії у 
контексті російсько-української війни” в червні та вересні http://mfaua.org/2015/06/25/
eskalaciya-yadernogo-protistoyannya-ssha-ta-rosiї-v-konteksti-rosijsko-ukraїnskoї-vijni/

Презентація доповіді Андрія Клименка “Права людини в Криму” в Atlantic Council, 
Конгресі США в (Вашингтоні, США), ООН

Розробка альтернативної концепції Національної безпеки України (для презентації та 
обговорення в січні-лютому 2016 року)

Постійний публічний моніторинг щодо порушників правового режиму окупованого Криму 
“Чорні списки” - за 2015 рік зафіксовано 415 порушень суднами та більш ніж 37 000 
авіарейсів-порушників http://crimea.mfaua.org/blacklist

Успішна презентація розробок Фонду у ході візитів експертів Фонду до Німеччини, США, 
Грузії, Туреччини, Словаччини, Польщі, Латвії, Греції та Естонії

http://mfaua.org/2015/06/25/eskalaciya-yadernogo-protistoyannya-ssha-ta-rosi%D1%97-v-konteksti-rosijsko-ukra%D1%97nsko%D1%97-vijni/


ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ Є:

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
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Загальні Збори Засновників  Наглядова Рада  Правління.

ЗАСНОВНИКИ ФОНДУ :

Яременко Богдан Васильович 

(паспорт серії СО № 038101, 

виданий Мінським РУ  ГУ 

МВС України в м. Києві 

15 січня 1999 року)

Новак Дмитро Володимирович

(паспорт серії АС № 397925,

виданий Луцьким МВ УМВС

України у Волинській області 

18 березня 1998 року)



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
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ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФОНДУ ВХОДЯТЬ:

Наглядова рада затверджена Протоколом загальних зборів засновників № 1 

від 06 лютого 2014 року строком на 3 роки.

• Голова Наглядової ради – Клименко Андрій Васильович (паспорт серії ЕС № 154264,
виданий Желєзнодорожним РВ  Сімферопольського МУГУ МВС  України в Криму);

•� Член Наглядової ради – Черненко Олександр Миколайович (паспорт серії СТ №
329720, виданий Бородянським РС Управління ДМС України в Київській області);

•� Член Наглядової ради – Силіна Тетяна Володимирівна (паспорт серії СН № 592735,
виданий Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві).

ПРАВЛІННЯ:

• Яременко Богдан Васильович – Голова правління Фонду;

•� Новак Дмитро Володимирович – Заступник голови правління Фонду.

ПРАЦІВНИКИ ФОНДУ:

1. Бєлоколос Олег Євгенович – Директор Департаменту міжнародних двосторонніх
відносин;

2. Клименко Андрій Васильович – Директор кримського департаменту;

3. Колеснікова Аліса Антонівна – Помічник голови правління Фонду;

4. Корбут Ольга Володимирівна – Помічник голови правління Фонду;

5. Куроп'ятник Олексій Вікторович – Директор Департаменту міжнародної безпеки;

6. Смелянський Юрій Леонідович – економічний експерт Фонду;

7. Новак Дмитро Володимирович – Фінансовий директор (Заступник голови правління
Фонду);

8. Пучкова Тетяна Ігорівна – Директор Департаменту міжнародних проектів;

9. Хара Олександр Васильович – Директор Департаменту міжнародних багатосторонніх
відносин;

10. Яременко Богдан Васильович – Голова правління Фонду.,



ОСНОВНІ СЕКТОРИ ТА КЛІЄНТИ
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Органи виконавчої та законодавчої влади та їх представники, аналітичні центри, 
експерти в сфері зовнішньої політики, національної безпеки та оборони України

Засоби масової інформації та журналісти, блогери в Україні

Посольства іноземних держав та представництва міжнародних організацій в Україні

Іноземні аналітичні центри, експерти, журналісти, представники органів державної влади

Широкий загал громадян України, які цікавляться зовнішніми відносинами, 
національною безпекою та обороною України

ОСНОВНІ ПРОЕКТИ ВИКОНАНІ ЗА 2015 РІК 

Організація семінару-практикуму з питань подання позовів до Європейського суду з 
прав людини з питань окупованого Криму спільно з урядовим уповноваженим України з 
питань ЄСПЛ

Експертна дискусія 17 листопада 2015 року на тему “Білоруський виклик в європейській 
та українській зовнішній політиці”, організована в рамках проекту “The Answer to the 
Eurasian Challenge for Eastern Europe” за підтримки Вишеградської групи

Публікація в щорічному виданні “Світ у 2016” (спільний проект журналів “Український 
тиждень” та The Economist) програмного матеріалу Богдана Яременка “Місія здійснення: 
Зовнішньополітичні завдання і виклики України в 2016 році” 
http://tyzhden.ua/Politics/155272

http://tyzhden.ua/Politics/155272
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Спільна презентація Фонду з американською організацією “Razom” щодо порушення 
прав людини в окупованому Криму, червень 2015 року

Підготовка експертами організації Рекомендацій щодо “Питань тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь” і затвердження їх Комітетом 
Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування

Розробка альтернативної концепції Національної безпеки України (для презентації та 
обговорення в січні-лютому 2016 року)

Підготовка та презентація дослідження “Ескалація ядерного протистояння США та Росії 
у контексті російсько-української війни”

Презентація доповіді Андрія Клименка “Права людини в Криму” в Atlantic Council, 
Конгресі США в (Вашингтоні, США), ООН 
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/human-rights-abuses-in-russia-
occumpied-crimea

Презентація основних тез щорічної доповіді фонду “Ситуація в анексованому Криму і 
стратегія його деокупації” на засіданні Гельсинської комісії в Конгресі США 

Здійснення постійного публічного моніторингу за порушниками правового режиму 
окупованого Криму - проект “Чорні списки” та системна праця щодо реагування на ці 
порушення: співпраця з Адміністрацією морських портів України, Міністерством 
інфраструктури України, Державною прикордонною службою України, Службою безпеки 
України, Генеральною прокуратурою України, Міжнародною морською організацією (ІМО), 
ЗСУ, дипломатичними установами 

Публічна презентація та обговорення доповіді “Перспективи окупованого Донбасу” 
спільно з агенцією Digests & Analytics Ukraine у Фонді

Підготовка та презентація дослідження “Ескалація ядерного протистояння США та Росії 
у контексті російсько-української війни” в червні та вересні 2015 року 
http://mfaua.org/2015/06/25/eskalaciya-yadernogo-protistoyannya-ssha-ta-rosiї-v-

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/human-rights-abuses-in-russia-occumpied-crimea
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/human-rights-abuses-in-russia-occumpied-crimea
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/human-rights-abuses-in-russia-occumpied-crimea
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/human-rights-abuses-in-russia-occumpied-crimea
http://mfaua.org/2015/06/25/eskalaciya-yadernogo-protistoyannya-ssha-ta-rosi�-v-


ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЗІ ЗМІ В 2015 РОЦІ
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Одне з завдань організації - розповідати про 
зовнішню політику та безпекові питання всім 
зацікавленим зрозумілою мовою. Тому експерти 
фонду виділяють достатньо часу на коментарі 
поточних справ та подій для міжнародної та 
української преси. Головними темами медійного 
інтересу в роботі Фонду в 2015 році стали - питання 
окупованого Криму та тимчасового окупованих 
територій Донбасу, Мінські домовленості, 
відносини з ЄС та Росією. Досягнення Фонду за 
звітний рік наступні:

В середньому 300-400 експертних 
коментарів, думок та інтерв'ю в ЗМІ в місяць 
експертів 
“Майдану закордонних справ”, за рік в 
українській пресі експерти Фонду подавали 
свою думку та згадувалися 2449 раз, в 
іноземних ЗМІ 131 раз, в російських ЗМІ 91 
раз;

Публічна пропозиція Фонду, підтримана 
провідними медіа України, започаткувати 
святкування 8-го травня як Дня пам'яті 
замість радянського Дня перемоги;

Публічна дискусія на шпальтах видання 
“Дзеркало тижня” щодо визнання Україною 
геноциду вірменського народу;

Регулярна участь експертів Фонду в 
телепрограмах і ток-шоу, зокрема: “Право на 
владу” на 1+1 та “Тема дня” на телеканалі 
інформаційного агентства УНІАН;

Публікація в “Українському тижні” 
програмного матеріалу Богдана Яременка 
“Зовнішньополітичні виклики та завдання і 
виклики України в 2016 році”;

Ексклюзивні матеріали для суспільно-
політичного тижневика “Дзеркало тижня”, 
інформаційного агентства УНІАН та 
тижневика “Український тиждень”;

Пости Богдана Яременко в блогах ТСН, 
Новое время та сайту ZIK.
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Одна з візитних карток організації - це активна 
комунікація в інтернет для широкого кола 
зацікавлених. Головні досягнення за 2015 рік в цій 
сфері включають:

Середнє охоплення сторінки фонду у соціальній 
мережі Фейсбук - 15 000-20 000 на тиждень;

Пост експерта фонду Олега Бєлоколоса на 
сторінці фонду про голодомор в Ірландії та 
Україні набрав охоплення 30 466 без оплаченої 
реклами;

Запуск лонг-ріду “Ленд-ліз. Міфи та правда” - 
охоплення в мережі Фейсбук 182 476, кількість 
унікальних відвідувачів матеріалу 7 636;

Успішна робота новинного сайту 
BlackSeaNews, який працює з кримською 
проблематикою - 355 757 унікальних 
відвідувачів, середня кількість переглядів 
сторінок за місяць - 688 035;

Кількість підписників сторінки фонду 
“Майдан закордонних справ” на Фейсбук - 25 
153, кількість фоловерів сторінки Богдана 
Яременка на Фейсбук -приблизно 18 000.
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ПАРТНЕРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

З самого початку своє діяльності, фонд “Майдан закордонних справ” розбудовував партнерські 
відносини із організаціями і окремими експертами, які поділяють заявлені Революцією Гідності 
цінності. Так, результатом здійснення спільних проектів і бажання більш щільної взаємодії 
стало формування Українського аналітичного консорціуму за участю експертів Центру 
глобалістики «Стратегія ХХІ», Українського центру економічних і політичних досліджень ім. 
Разумкова, Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, а також Інформаційно-
аналітичного центру «D   igests & A   nalytics U   kraine».

Враховуючи пріоритетність тематики деокупації Криму, системна взаємодія відбувається із 
Меджлісом кримськотатарського народу, відповідними правозахисними організаціями і 
експертами, а також активістами з числа вимушених переселенців.

З метою практичної реалізації ідей Майдану, експерти фонду беруть активну участь у 
нормотворчій діяльності, зокрема, у Комітеті ВРУ з питань державного 
будівництва,регіональної політики та місцевого самоврядування, Комітеті ВРУ у закордонних 
справах, Громадську Раду при якому очолив Богдан Яременко.

Встановлено конструктивні взаємини і співпраця з Атлантичною Радою і Фондом Аденауера, 
що має практичним результатом проведення спільних заходів і роботу над аналітичними 
дослідженнями. Зокрема, минулого року в ООН, Конгресі США та Колумбійському університеті 
було презентовано підготовлений на замовлення Атлантичної Ради звіт про порушення прав 
людини в окупованому Криму.

Підготовлені експертами фонду статті часто можна знайти у таких престижних 
загальноукраїнських виданнях як «Дзеркало тижня», «Український тиждень» та ін. У МЗС 
встановилися добрі взаємини із представниками білоруської опозиції та незалежним медійним 
ресурсом «Хартія'97» з якими було проведено низку спільних заходів.

Разом із групою українських інтелектуалів і активістів було створено Михайлівський клуб – 
своєрідний майданчик, де обговорюється весь спектр питань, пов'язаних із майбутнім нашої 
держави.
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ПП Юридична компанія «Ел.Ей.» (Україна, 43020, Волинська 
область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А/3, код ЄДРПОУ 35782341);

ТОВ «Зв'язоктелекомбуд» (Україна, 02068, м. Київ, просп. 
М.Бажана, 1-М, офіс 12, код ЄДРПОУ 32530199)

Фізична особа – Новак Леся Сергіївна

Фізична особа – Махомед Вадим Михайлович

Фізична особа – Новак Володимир Васильович

Фізична особа – Забідовський Валерій Геннадійович

Фізична особа – Новак Сергій Володимирович

Фізична особа – Новак Галина Федорівна

Відсотки нараховані на залишки коштів на рахунку

Загальна дохідна частина Фонду за 2014 рік складає

2014 РІК           ВНЕСОК

104 000,00 грн.

256 000,00 грн.

62 000,00 грн.

100 000,00 грн.

25 000,00 грн.

28 122,47 грн.

79 885,42 грн.

21 000,00 грн.

626,69  грн.

676 634,58 грн.

256 000,00 грн.

ТОВ «Діалог Мережі-Україна» (Україна, 03680, м. Київ, просп. 
Глушкова, буд. 40, корп. 5, офіс 716, код ЄДРПОУ 33053379)

ТОВ «Зв'язоктелекомбуд» (Україна, 02068, м. Київ, просп. 
М.Бажана, 1-М, офіс 12, код ЄДРПОУ 32530199) 

ТОВ «Бастіон-Сервіс-Проект» (Україна, 02068, м. Київ, просп. 
М.Бажана, 1-М, офіс 12, код ЄДРПОУ 39491176)

ПП Юридична компанія «Ел.Ей.» (Україна, 43020, Волинська 
область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А/3, код ЄДРПОУ 35782341)

 Фізична особа – Махомед Вадим Михайлович 

Фізична особа – Забідовський Валерій Генадійович 

Відсотки нараховані на залишки коштів на рахунку 

Благодійні внески через електронну систему платежів 

Загальна дохідна частина Фонду за 2015 рік складає 

2015 РІК           ВНЕСОК

147 000,00 грн.

20 000,00 грн.

53 000,00 грн.

198 000,00 грн.

130 255,30 грн.

3 000,00 грн.

4 330,82  грн.

204,22  грн.

555 790,34 грн.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ · ФОНД КОНРАДА АДЕНАУЕРА 
(KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG) фінансував міжнародну 
конференцію “Молдова, Грузія, Україна: проблема окупованих 
територій та заморожених конфліктів” 25 листопада 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» (INTERNATIONAL 
RENAISSANCE FOUNDATION) фінасував візит Богдана 
Яременка та Андрія Клименка до США для представлення 
доповіді про порушення прав людини в окупованому Криму та 
проведення зустрічей з представниками органів державної 
влади та міжнародних аналітичних центрів

ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ПРОФІНАНСОВАНІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО

ПАРТНЕРСЬКИМИ (ДОНОРСЬКИМИ) ОРГАНІЗАЦІЯМИ  ВНЕСОК

13 000,00 євро

99 138,00 грн.
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№ п/п         Стаття доходів 2014 рік (грн.)              2015 рік (грн.)

1

2

3

4

5

Безповоротна фінансова допомога 
юридичних осіб

Безповоротна фінансова допомога 
фізичних осіб

Безповоротна фінансова допомога 
он-лайн

Проектне фінансування

Інші доходи

Всього

360 000,00 грн. 418 000,00 грн.

133 255,30 грн.

204,22 грн.

0,00 грн.

4 330,82 грн.

555 790,34 грн.

316 007,89 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

626,69 грн.

676 634,58 грн.6

СТРУКТУРА ВИТРАТ ФОНДУ 

№ п/п         Стаття витрат 2014 рік (грн.)              2015 рік (грн.)

1

2

3

4

5

Орендні та комунальні платежі

Заробітна плата

Податки та ін.обов"язкові платежі

Проектні витрати (соц. 
дослідження, книговидавництво)

Послуги по зв`язках з 
громадскістю

Послуги зв`язку (в т.ч. Інтернет)

Юридичні послуги

Послуги безпеки

Інші послуги

Комісія за банківські послуги

Всього

232 061,26 грн. 131 004,29 грн.

130 255,30 грн.

115 081,51 грн.

17 020,80 грн.

55 000,00 грн.

16 883,81 грн.

13 000,00 грн.

7 800,00 грн.

600,00 грн.

1 012,61 грн.

487 658,32 грн.

95 007,89 грн.

108 491,83 грн.

154 976,00 грн.

40 000,00 грн.

11 254,41 грн.

8 800,00 грн.

4 200,00 грн.

888,00 грн.

804,63 грн.

656 484,02 грн.

6

7

8

9

10

11
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Фактична адреса: м. Київ, вул. Михайлівська 22а, офіс 81

Юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, будинок 9

Тел./факс +38 (044) 279-40-35

E-mail: office@mfaua.org

Веб-сайт: http://www.mfaua.org

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/mfauaorg/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoySVXz2g4swvkHacaqtTUg 

Твіттер: https://www.twitter.com/mfaua

Код ЄДРПОУ (податковий номер) 39084952

Поточний рахунок: 26001052731718

в Печерській філії м. Києва ПАТ "ПриватБанк»

МФО 300711

mailto:office@mfaua.org
http://www.mfaua.org
https://www.facebook.com/mfauaorg/
https://www.youtube.com/channel/UCoySVXz2g4swvkHacaqtTUg
https://www.twitter.com/mfaua
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