INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

1 of 88

№01

1 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

2 of 88

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ................................................................................. 6
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ ...................................................................................................... 6
ПОДІЇ В УКРАЇНІ ОГОЛИЛИ ВІДСУТНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЄС, СЛАБКІСТЬ
ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ...............................................................................................6
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ...................................................................................................... 7
08.01.2014. ЙОШКА ФІШЕР: НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ – ОСНОВА БЕЗПЕКИ В ЄВРОПІ ...................................... 7
10.01.2014. РОМПЕЙ СКАЗАВ, ЩО НЕ МОЖНА ЗАБУВАТИ УКРАЇНУ ..................................................................... 8
10.01.2014. ЄВРОДЕПУТАТ: У ПИТАННІ САНКЦІЙ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ НЕ ВАРТО РОЗКРИВАТИ УСІ КАРТИ
............................................................................................................................................................................. 8
11.01.2014. ЗАХІДНІ ПОЛІТИКИ ВІДРЕАГУВАЛИ НА ПОБИТТЯ ЛУЦЕНКА..............................................................9
11.01.2014. У ЄС ЗАКЛИКАЛИ АКТИВІСТІВ ТА СИЛОВИКІВ УТРИМАТИСЯ ВІД НАСИЛЬСТВА ............................... 10
11.01.2014. ДЕПУТАТ ЄП: ВАЖКО ЗМИРИТИСЯ З ТИМ НАПРЯМКОМ, В ЯКОМУ РУХАЄТЬСЯ УКРАЇНА ................ 10
12.01.2014. ЄВРОМАЙДАН - ПОДІЯ ДЕСЯТИЛІТТЯ - ЕКС-СПЕЦПРЕДСТАВНИК МАДЛЕН..................................... 10
14.01.2014. У ЄС НІЧОГО НЕ ЗНАЮТЬ ПРО ПЛАНИ АРБУЗОВА ........................................................................... 11
15.01.2014. ЄВРОДЕПУТАТ: УРЯД УКРАЇНИ НЕ МОЖЕ ОБ’ЄКТИВНО РОЗСЛІДУВАТИ САМ СЕБЕ ........................... 12
15.01.2014. ЄС ОПРИЛЮДНИВ ПОВНИЙ ТЕКСТ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ, ЩОБ "РОЗВІЯТИ МІФИ" ПРО ЙОГО
НЕВИГІДНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ .............................................................................................................................. 12
15.01.2014. ПОСОЛ ЄС: ВІД СИЛОВОГО СЦЕНАРІЮ ПОСТРАЖДАЮТЬ УСІ ПОЛІТИЧНІ СИЛИ. ............................ 13
15.01.2014. УКРАЇНА ПОЧИНАЄ УЧАСТЬ У МІСІЇ ЄС В МАЛІ У ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ ЄВРОСОЮЗУ ............. 13
16.01.2014. СЕНАТ CША: УКРАЇНА РАНО ЧИ ПІЗНО ПРИЙДЕ ДО ЄС ................................................................. 13
16.01.2014. ПОЗИЦІЯ ЄС СТОСОВНО ПЕРЕГОВОРІВ КИЇВ-БРЮССЕЛЬ-МОСКВА ЩОДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННОЮ: ЇХ БУТИ НЕ МОЖЕ – ПРЕДСТАВНИК ФЮЛЕ .......................................................... 15
16.01.2014. ЄВРОДЕПУТАТИ НЕ РАДЯТЬ «ХОВАТИ» УГОДУ ПРО АСОЦІАЦІЮ...................................................... 16
16.01.2014. ПОСОЛ ЄС ЯН ТОМБІНСЬКИЙ ПРО РОБОТУ ВР: НОРМИ СЛІД УХВАЛЮВАТИ З ДОДЕРЖАННЯМ
ПРОЦЕДУР ........................................................................................................................................................... 17
16.01.2014. ЄВРОПАРЛАМЕНТ ЗАКЛИКАЄ УКРАЇНЦІВ ГОТУВАТИСЯ ДО ВИБОРІВ-2015 ...................................... 17
17.01.2014. ФЮЛЕ: ПОПРАВКИ, ПРИЙНЯТІ РАДОЮ, СУПЕРЕЧАТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПРАГНЕННЯМ КРАЇНИ ...... 18
17.01.2014. В ЄС ЗАКЛИКАЮТЬ ЯНУКОВИЧА ПЕРЕГЛЯНУТИ НОВІ ЗАКОНИ....................................................... 18
17.01.2014. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ: НОВІ УКРАЇНСЬКІ ЗАКОНИ – СПРОБА РЕАНІМУВАТИ
ТОТАЛІТАРИЗМ ................................................................................................................................................... 20
17.01.2014. У ЄВРОПАРЛАМЕНТІ ВИРІШИЛИ ВІДРЯДИТИ В УКРАЇНУ СПЕЦІАЛЬНУ ДЕЛЕГАЦІЮ ...................... 20
17.01.2014. КОМЕНТАР DW: УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ОГОЛОШУЄ ЄВРОПУ ВОРОГОМ ............................................. 20
17.01.2014. ЄС РОЗБИРАТИМЕТЬСЯ З РОСІЄЮ ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ .......................................................................... 21
18.01.2014. ЄВРОСОЮЗ – ЯНУКОВИЧУ: «QUO VADIS?»......................................................................................22
18.01.2014. ІЗ ЗРОСТАННЯМ ВАГИ ПРОПУТІНСЬКИХ УЛЬТРАПРАВИХ НОВИЙ СКЛАД ЄВРОПАРЛАМЕНТУ БУДЕ
МЕНШ ПРИХИЛЬНИМ ДО УКРАЇНИ. ....................................................................................................................23
19.01.2014. ГЛАВА МЗС ШВЕЦІЇ: УКРАЇНА МОЖЕ ВТРАТИТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ. ...............................................23
19.01.2014. У ЄС ЗАКЛИКАЮТЬ НЕ ЗАГОСТРЮВАТИ СИТУАЦІЮ У КИЄВІ ...........................................................23
19.01.2014. ЄС І США ВЕДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ ПРО САНКЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ...................................23
20.01.2014. ЄС ОФІЦІЙНО НЕ РОЗГЛЯДАЄ ПИТАННЯ САНКЦІЙ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ........................... 24
20.01.2014. НІМЕЦЬКИЙ ПОЛІТОЛОГ: «МАЙДАН – УЕ ГРАНДІОЗНА ІНСТИТУЦІЯ, АЛЕ ВІН І ЗОБОВ’ЯЗУЄ» ..... 24
20.01.2014. ЄС ЗАНЕПОКОЄНИЙ ПОДІЯМИ В УКРАЇНІ ......................................................................................25
20.01.2014. ВИСНОВКИ РАДИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ (ПОВНИЙ ТЕКСТ). .............................................................. 26
20.01.2014. ЄВРОПАРЛАМЕНТАР: УКРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ ХАОС, ЯКИМ МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ КРЕМЛЬ ................ 27
21.01.2014. ДЖЕРЕЛО: ОКРЕМІ КРАЇНИ ЄС МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИ САНУЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ......... 27
22.01.2014. ЄС ВИМАГАЄ ЗУПИНИТИ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ, США ДІЮТЬ .................................................... 27
22.01.2014. ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ ВРАЖЕНИЙ ПОДІЯМИ В КИЄВІ ................................................... 28
22.01.2014. ЄС ПОГРОЖУЄ ПРИПИНИТИ ВСІ СТОСУНКИ З ОФІЦІЙНИМ КИЄВОМ: КРОВ НА ВУЛИЦЯХ ВСЕ
ЗМІНИЛА. ........................................................................................................................................................... 28
22.01.2014. ЕКСПЕРТ: ПІСЛЯ ЖОРСТКОЇ РЕАКЦІЇ США ОТОЧЕННЮ ЯНУКОВИЧА ЗАГРОЖУЮТЬ І САНКЦІЇ ЄС 28
22.01.2014. БАРРОЗУ: ЄС ОЦІНЮЄ МОЖЛИВІ СВОЇ ДІЇ ЩОДО УКРАЇНИ ........................................................... 29
22.01.2014. НА ФОРУМІ У ДАВОСІ ЖЕРТВ СУТИЧОК В КИЄВІ ВШАНУВАЛИ ХВИЛИНОЮ МОВЧАННЯ ................ 29
22.01.2014. У ЄС ПОГРОЖУЮТЬ ПРИЗУПИНИТИ ВІДНОСИНИ З КИЄВОМ ........................................................ 30
23.01.2014. БАРРОЗУ ПОПЕРЕДИВ ЯНУКОВИЧА ПРО МОЖЛИВІ ДІЇ ЄС, ЕШТОН ЗБИРАЄТЬСЯ ДО КИЄВА......... 30
23.01.2014. САНКЦІЇ ЄС ПРОТИ УКРАЇНИ ПРИЗВЕДУТЬ ДО ІЗОЛЯЦІЇ ОПОЗИЦІЇ – ШУЛЬЦ .............................. 31
23.01.2014. ЄВРОСОЮЗ НЕДООЦІНЮЄ СЕРЙОЗНІСТЬ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ, – ЄВРОДЕПУТАТ............................. 31
24.01.2014. РОСІЯ ГОТУЄТЬСЯ ВТРУТИТИСЯ В СПРАВИ УКРАЇНИ ДОКИ ЄС "БУРКОЧЕ ПІД НІС" - ЗАХІДНІ ЗМІ. 31
24.01.2014. ЄВРОКОМІСАР ФЮЛЕ ЗУСТРІВСЯ З ЯНУКОВИЧЕМ, НА ЧЕРЗІ – ОПОЗИЦІЯ .....................................32
30.01.2014. БАРРОЗУ І ТУСК ЗАКЛИКАЛИ НЕ ДОПУСТИТИ В УКРАЇНІ НАСИЛЬСТВА ..........................................33
ЕНЕРГЕТИКА .................................................................................................................... 33

2 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

3 of 88

10.01.2014. ВІДМОВА ВІД РЕВЕРСНОГО ГАЗУ: НАЗАВЖДИ ЧИ ДО ЛІТА? .............................................................33
ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ........................................ 34
13.01.2014. У МЗС УКРАЇНИ НЕ ПЛАНУЮТЬ ВІДНОВЛЮВАТИ ВІЗИ ДЛЯ ГРОМАДЯН ЄС....................................34
ГУМАНІТАРНА СФЕРА ..................................................................................................... 35
14.01.2014. ЄВРОКОМІСІЯ ОГОЛОСИЛА ТЕНДЕР У РАМКАХ ТУРИСТИЧНОГО ПРОЕКТУ В КРИМУ ........................ 35
16.01.2014. ЄС АКТИВІЗУЄ СПІВПРАЦЮ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ І ЛІДЕРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІТ-ГАЛУЗІ ............................................................................................................................................................ 35
16.01.2014. В. СЕМИНОЖЕНКО: ПРОГРАМА «ГОРИЗОНТ 2020» - ПРИКЛАД УСПІШНОЇ НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС........................................................................................................36
ІНШІ ПОДІЇ ЄС ................................................................................................................. 37
10.01.2014. ГРЕЦІЯ: НА ЧОЛІ ЄС НА ШІСТЬ МІСЯЦІВ ......................................................................................... 37
14.01.2014. ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ РАДИТЬ РОСІЇ ВИЗНАЧИТИСЯ, ХТО ЇЙ ЄС ................................... 38
15.01.2014. БРИТАНІЯ ГОВОРИТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ВИХІД З ЄС ....................................................................... 38
15.01.2014. ЄВРОКОМІСІЯ ХОЧЕ ВІДНОВИТИ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПРОТИ "ГАЗПРОМУ". ................. 38
27.01.2014. ЄС ЗМІНИТЬ ФОРМАТ САМІТУ З РОСІЄЮ ЧЕРЕЗ ПОДІЇ В УКРАЇНІ ....................................................39
27.01.2014.САМІТ ЄС-РОСІЯ: УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ - НАЙНАГАЛЬНІШЕ ........................................................39
УКРАЇНА – НАТО ...............................................................................................................41
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ .....................................................................................................41
ВІДСТОРОНЕНА ПОЗИЦІЯ НАТО ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ
БАРАКА ОБАМИ .............................................................................................................................................. 41
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ................................................................... 43
08.01.2014. УКРАЇНСЬКІ МОРПІХИ РОЗПОЧАЛИ БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ У СКЛАДІ СИЛ ЄС І НАТО ...................43
09.01.2014. УКРАЇНСЬКІ МОРСЬКІ ПІХОТИНЦІ ПРИСТУПИЛИ ДО БОЙОВОГО ЧЕРГУВАННЯ В СКЛАДІ СИЛ
РЕАГУВАННЯ НАТО ............................................................................................................................................43
09.01.2014. ШВЕЙЦАРІЯ ВИДІЛИТЬ УКРАЇНІ 150 ТИС. ЄВРО ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ НАДЛИШКОВОЇ ЗБРОЇ ТА
БОЄПРИПАСІВ ......................................................................................................................................................43
14.01.2014. ХЕНІНГ АМУНДСЕН: “ФРЕГАТ “ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ” СТАВ ПРЕДМЕТОМ ГОРДОСТІ ДЛЯ СВОЄЇ
НАЦІЇ, ФЛОТУ, НАТО І МІЖНАРОДНОЇ АНТИПІРАТСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ” ВМС УКРАЇНИ ......................................... 44
14.01.2014. НАТО ВИСОКО ОЦІНЮЄ ДІЇ "ГЕТЬМАНУ САГАЙДАЧНОГО" ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ "ОКЕАНСЬКИЙ ЩИТ"
........................................................................................................................................................................... 44
15.01.2014. «ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ» В РАМКАХ ОПЕРАЦІЇ ЄС ЗАВЕРШИВ ПЕРШЕ ПАТРУЛЮВАННЯ В
АДЕНСЬКІЙ ЗАТОЦІ. ............................................................................................................................................45
16.01.2014. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СЕКРЕТАРЯ РНБО УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ В ЗАСІДАННІ СПІЛЬНОЇ РОБОЧОЇ
ГРУПИ УКРАЇНА-НАТО З ПИТАНЬ ВОЄННОЇ РЕФОРМИ.......................................................................................45
16.01.2014. КОРВЕТ «ТЕРНОПІЛЬ» ПОВЕРНУВСЯ У СЕВАСТОПОЛЬ ПІСЛЯ УЧАСТІ В ОПЕРАЦІЇ НАТО ............. 46
22.01.2014. ГЕНСЕК НАТО СТУРБОВАНИЙ ПОДІЯМИ У КИЄВІ І ЗАКЛИКАЄ ДО СТРИМАНОСТІ ......................... 46
НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ ................................................................................................. 47
08.01.2014. ПОЛЬЩА ЗАВЕРШУЄ МІСІЮ В АФГАНІСТАНІ ................................................................................... 47
14.01.2014. НАТО ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ В АФГАНІСТАНІ І САМІТУ У ВБ ............ 47
14.01.2014. НАТО СЬОГОДНІ НІЩО НЕ МОЖЕ ЗАМІНИТИ ................................................................................. 47
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ................................................................................................... 48
АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ .................................................................................................... 48
РОСІЙСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ В УКРАЇНІ: СТАВКА НА РОЗКОЛ? ............................................................... 48
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ........................................................................................................ 49
09.01.2014. УРЯД РОЗПОЧНЕ ПРАКТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ З ЄС ЩОДО ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ... 49
13.01.2014. В МЗС РОЗПОВІЛИ ПОСЛАМ ПРО СУТИЧКИ ПІД КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИМ СУДОМ ..................... 49
15.01.2014. АЗАРОВ ДАВ БОЙКУ ДВА МІСЯЦІ - ГОТУВАТИ ПЕРЕГОВОРИ З ЄС. ................................................... 50
17.01.2014. МЗС ПОПРОСИВ ПОСЛІВ США І ЄС НЕ ВТРУЧАТИСЬ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ УКРАЇНИ ................... 51
17.01.2014. ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЛЕОНІДА КОЖАРИ І ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІГОРЯ КАЛЄТНІКА З ПОСЛАМИ США ТА ЄС ............................................................ 51
22.01.2014. КОЖАРА ПОЯСНИВ ІНОЗЕМНИМ ДИПЛОМАТАМ, ЩО ВЛАДА ГОТУЄ ПРОТЕСТАМ «РЕАКЦІЮ» ........52
23.04.2014. МІН'ЮСТ НАЗВАВ КРАЙНЮ ДАТУ РЕЄСТРАЦІЇ ВСІХ «ІНОЗЕМНИХ АГЕНТІВ» ..................................52
ПРЕЗИДЕНТ ..................................................................................................................... 53
3 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

4 of 88

15.01.2014. ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ДОРУЧЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСІДАННЯ РАДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ. .................................................................................................................................... 53
ОПОЗИЦІЯ ........................................................................................................................ 53
21.01.2014. ВИРОК ЯНУКОВИЧА: КУРОРТ У КРИМУ МАЄ ЗАГИНУТИ.................................................................. 53
УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ........................................................... 55
МИТНИЙ СОЮЗ .............................................................................................................................................. 55
15.01.2014. УКРАЇНА НАРОЩУВАТИМЕ ОБОРОТ ДВОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ОБСЯГИ ВЗАЄМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
З МИТНИМ СОЮЗОМ........................................................................................................................................... 55
16.01.2014. В АЗАРОВА ПРИДУМАЛИ, ЯК СПІВПРАЦЮВАТИ З МИТНИМ СОЮЗОМ .............................................56
СНД .................................................................................................................................................................... 57
16.01.2014. МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЕОНІД КОЖАРА ЗУСТРІВСЯ З ПОСЛАМИ ДЕРЖАВУЧАСНИЦЬ СНД. ................................................................................................................................................. 57
17.01.2014. В. ОГРИЗКО: ГОЛОВУВАННЯ УКРАЇНИ В СНД – РИТУАЛЬНІ ТАНЦІ НАВКОЛО ПОМЕРЛОГО ........... 57
21.01.2014. УКРАЇНА НЕ ПРОСИТИМЕ В СНД ДОПОМОГИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ КОНФЛІКТУ .................................... 58
ЄБРР .................................................................................................................................................................. 58
20.01.2014. ЄБРР ЧЕРЕЗ НЕСПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТКЛІМАТ 2013 РОКУ СКОРОТИВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ В
УКРАЇНІ .............................................................................................................................................................. 58
21.01.2014. ЄБРР ПОГІРШИВ ОЦІНКУ ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У МИНУЛОМУ 2013 РОЦІ.................... 58
ОБСЄ ..................................................................................................................................................................59
18.01.2014. МЗС ЗДИВУВАВСЯ РЕАКЦІЇ ОБСЄ НА СКАНДАЛЬНІ ЗАКОНИ ..........................................................59
РАДА ЄВРОПИ ................................................................................................................................................ 60
17.01.2014. РАДА ЄВРОПИ НАГАДУЄ ЯНУКОВИЧУ ПРО МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ....................... 60
ООН................................................................................................................................................................... 60
21.01.2014. ГЕНСЕК ООН ЗАКЛИКАВ ДО МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ ........................... 60
ВСЕСВІТНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ ...................................................................................................... 61
22.01.2014. ДАВОС: УКРАЇНА ТЕЖ НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ................................................................................ 61
ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ...........................................................................................61
РОСІЯ ................................................................................................................................................................. 61
08.01.2014. ПІСЛЯ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ З РОСІЄЮ КИЇВ ПРИЗУПИНИВ ІМПОРТ З ЄВРОПИ ................................. 61
09.01.2014. РОСІЯ ЗНОВУ СТАЄ ЄДИНИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ГАЗУ В УКРАЇНУ ................................................ 62
09.01.2014. "НАФТОГАЗ" І "ГАЗПРОМ" ДОМОВИЛИСЯ ПРО ЦІНУ ГАЗУ НА КВАРТАЛ ..........................................63
16.01.2014. УКРАЇНА УТРИМАЄ "ГАЗПРОМ" РЕВЕРСОМ ЗІ СЛОВАЧЧИНИ: ХОЧЕ ПІДСТРАХУВАТИСЯ У РАЗІ
ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ НА ГАЗ ІЗ РОСІЇ ...................................................................................................................63
17.01.2014. РОСІЇ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ВИДОБУТОК СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ: МОЖЕ ЗІПСУВАТИ ЕКОЛОГІЮ
ПРИКОРДОННИХ РАЙОНІВ РФ ........................................................................................................................... 64
21.01.2014. СПІКЕРУ ДЕРЖДУМИ РФ «БОЛЯЧЕ СПОСТЕРІГАТИ» ЗА ПОДІЯМИ У «БРАТНІЙ» УКРАЇНІ ............. 64
21.01.2014. ЛАВРОВ: БЕЗЛАДИ У КИЄВІ СТИМУЛЮЮТЬ ЗЗОВНІ ....................................................................... 64
24.01.2014. DAILY MAIL: БИТВА ЗА КИЇВ – НАЙЗУХВАЛІШИЙ ПРОЕКТ ПУТІНА ...............................................65
29.01.2014. РОСІЯ ВИКОНАЄ ДОМОВЛЕНОСТІ ПО КРЕДИТУ, АЛЕ ПОЧЕКАЄ НОВОГО УРЯДУ ...............................65
ГРУЗІЯ .............................................................................................................................................................. 66
24.01.2014. ГРУЗИНИ ПІДТРИМУЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНЦІВ ........................................................ 66
США ТА КАНАДА ............................................................................................................................................. 67
08.01.2014. США ПОГРОЖУЮТЬ САНКЦІЯМИ, ЯКЩО ВЛАДА В УКРАЇНІ ЗАСТОСОВУВАТИМЕ СИЛУ .................. 67
08.01.2014. РЕЗОЛЮЦІЯ СЕНАТУ СТАЛА МОРАЛЬНОЮ ПІДТРИМКОЮ МАЙДАНУ – ЕКС-МІНІСТР.................... 68
14.01.2014. РАДА З ПИТАНЬ МОВЛЕННЯ США: В УКРАЇНІ ЗАЛЯКУЮТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ЖУРНАЛІСТІВ ............. 69
15.01.2014. В СЕНАТІ ОБГОВОРЯТЬ НАСЛІДКИ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ ................................................ 69
15.01.2014. БЖЕЗИНСЬКИЙ РАДИТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ОПОЗИЦІЇ ОБ'ЄДНАТИСЬ, ЩОБ РАЗОМ НЕ ПРОГРАТИ..........70
16.01.2014. СЕНАТОРИ – ЯНУКОВИЧУ: ВІТЯ, ЧАО! ............................................................................................70
16.01.2014. ЗАСТУПНИК ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США ВВАЖАЄ, ЩО ЯНУКОВИЧ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ЗВІЛЬНЯТИ
ТИМОШЕНКО ...................................................................................................................................................... 74
17.01.2014. КЕРРІ НАЗВАВ ЗАКОНИ, ПІДПИСАНІ ЯНУКОВИЧЕМ, ТАКИМИ, ЩО ПОРУШУЮТЬ НОРМИ ОБСЄ ТА
ЄС ....................................................................................................................................................................... 74
19.01.2014. США: ЗІТКНЕННЯ В КИЄВІ Є НАСЛІДКОМ НЕВИЗНАННЯ ВИМОГ НАРОДУ ...................................... 75
20.01.2014. США ЗАКЛИКАЛИ ЯНУКОВИЧА ВДАТИСЯ ДО КРОКІВ, ЯКІ ПОМ'ЯКШАТЬ КОНФЛІКТ ІЗ НАРОДОМ . 75
22.01.2014. АЗАРОВ СУМНІВАЄТЬСЯ, ЩО США МОЖУТЬ ЗАПРОВАДИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ
ЧИНОВНИКІВ....................................................................................................................................................... 76
22.01.2014. США ВВЕЛИ САНКЦІЇ ДО ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО РОЗГОНУ МАЙДАНУ............................................. 76
22.01.2014. ЕКСПЕРТ: САНКЦІЇ США ПОВАЛЯТЬ БІЛЬШІСТЬ СТОВПІВ РЕЖИМУ ЯНУКОВИЧА.......................... 76
24.01.2014. LOS ANGELES TIMES. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США БАЙДЕН ВИМАГАЄ, ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ
ЗНАЙШОВ МИРНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ КРИЗИ.............................................................................................................. 77
4 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

5 of 88

КИТАЙ............................................................................................................................................................... 77
22.01.2014. ПРИСЯЖНЮК: УКРАЇНА АКТИВІЗУЄ РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ІНВЕСТПРОЕКТІВ.. 77
ЛИТВА ............................................................................................................................................................... 77
22.01.2014. ГЛАВА МЗС ЛИТВИ ПРО ПОДІЇ В УКРАЇНІ: НАСТАВ ЧАС ДЛЯ АДРЕСНИХ САНКЦІЙ ........................ 77
НІМЕЧЧИНА ...................................................................................................................................................78
11.01.2014. ЧОГО ЧЕКАТИ УКРАЇНІ ВІД НОВОГО КООРДИНАТОРА НІМЕЦЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У
МЕРКЕЛЬ? ...........................................................................................................................................................78
17.01.2014. ГОЛОВА МЗС НІМЕЧЧИНИ: КУРС ЯНУКОВИЧА ВЕДЕ В ГЛУХИЙ КУТ .............................................. 79
17.01.2014. НІМЕЦЬКІ ДЕПУТАТИ БАЧАТЬ «БІЛОРУСИФІКАЦІЮ» ...................................................................... 79
21.01.2014. НІМЕЦЬКА ПРЕСА: СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ОПИНИЛАСЬ ПОЗА КОНТРОЛЕМ ...................................... 79
22.01.2014. MЗС НІМЕЧЧИНИ ЗАКЛИКАЄ СУПРОТИВНІ СТОРОНИ В УКРАЇНІ УТРИМАТИСЯ ВІД НАСИЛЬСТВА 80
22.01.2014. ДЕПУТАТ БУНДЕСТАГУ: УКРАЇНІ - САНКЦІЇ РАЗОМ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ПЕРСПЕКТИВОЮ................ 81
23.01.2014. НІМЕЦЬКА ПРЕСА: ВЛАДНА ЕЛІТА УКРАЇНИ - ЖАХЛИВІ МУТАНТИ В ПОРІВНЯННІ З 2004-ИМ ...... 81
24.01.2014. НІМЕЦЬКА ПРЕСА: ДРАМА В КИЄВІ НЕ ВИРІШИТЬСЯ БЕЗ ЄC ......................................................... 82
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ....................................................................................................................................... 82
18.01.2914. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ СТУРБОВАНА ОБМЕЖЕННЯМ СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ.............................. 82
19.01.2014. ГЛАВА МЗС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: НАСИЛЬСТВО – ЦЕ НЕ ВІДПОВІДЬ ............................................. 83
ПОЛЬЩА ......................................................................................................................................................... 83
20.01.2014. ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬЩІ СКЛИКАВ ЗАСІДАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПОДІЙ В
УКРАЇНІ .............................................................................................................................................................. 83
20.01.2014. ГОЛОВА МЗС ПОЛЬЩІ СПОДІВАЄТЬСЯ, ЩО БРЮССЕЛЬ ЗАСУДИТЬ ПРИЙНЯТІ 16 СІЧНЯ ЗАКОНИ 84
20.01.2014. ГЛАВА МЗС ПОЛЬЩІ: МИ ОЦІНЮВАТИМЕМО ЯНУКОВИЧА НЕ ЗА ЙОГО СЛОВАМИ, А ЗА ДІЯМИ . 84
22.01.2014. ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬЩІ ВВАЖАЄ, ЩО З ЯНУКОВИЧЕМ ВЖЕ НЕМАЄ ПРО ЩО РОЗМОВЛЯТИ ............. 85
22.01.2014. ГЛАВА МЗС ПОЛЬЩІ: УКРАЇНА ВІДДАЛЯЄТЬСЯ ВІД ЄВРОПИ ........................................................ 85
23.01.2014. СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ НАГАДУЄ АТМОСФЕРУ ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ В ПОЛЬЩІ, ЗБІҐНЕВ БУЯК .................................................................................................................................................... 86
24.01.2014. CПІЛЬНА ЗАЯВА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ В СПРАВІ УКРАЇНИ ............................................. 86
24.01.2014. СЕЙМ ПОЛЬЩІ ЗАКЛИКАВ ЗАХІД ЗАСТОСУВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДОВЦІВ .........87
БОЛГАРІЯ .........................................................................................................................................................87
23.04.2014. ПРЕЗИДЕНТ БОЛГАРІЇ ВІДМОВИВСЯ ЇХАТИ В УКРАЇНУ З ПОВАГИ ДО УКРАЇНЦІВ ...........................87
ФРАНЦІЯ ..........................................................................................................................................................87
20.01.2014. ФРАНЦІЯ ЗАКЛИКАЄ ДО РЕАЛЬНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ВЛАДОЮ ТА ОПОЗИЦІЄЮ В УКРАЇНІ ...............87
ШВЕЦІЯ ............................................................................................................................................................87
20.01.2014. МЗС ШВЕЦІЇ: ПРИЙНЯТІ 16 СІЧНЯ УКРАЇНСЬКІ ЗАКОНИ – НАЙРЕПРЕСИВНІШІ У ЄВРОПІ...........87
22.01.2014. ГЛАВА МЗС ШВЕЦІЇ: РЕЖИМ ЯНУКОВИЧА МАЄ ПРИПИНИТИ РЕПРЕСІЇ І РОЗПОЧАТИ ДІАЛОГ .... 88

5 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

6 of 88

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ПОДІЇ В УКРАЇНІ ОГОЛИЛИ ВІДСУТНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ
ДИПЛОМАТІЇ ЄС, СЛАБКІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ
ПОЛІТИКИ
Політична криза в Україні, початок, якої був безпосередньо пов’язаний із
розвитком відносин із Євросоюзом, продемонструвала нездатність ЄС діяти на
упередження, а також невміння оперативно виробляти злагоджену позицію навіть
з тих питань, які безпосереднім чином стосуються інтересів та безпеки Євросоюзу.
Впливова британська «The Guardian» справедливо пише, що українська криза
оголила «вакуум» політики Євросоюзу, який «не знає, як реагувати на
кризу, в доведенні до якої він відіграв велику роль»1.
Спочатку Європейський Союз виявився нездатним спрогнозувати важливість
російських «кредитних» пропозицій для зміни зовнішньополітичного курсу
Києва. Потім – так само нездатним знайти ту формулу переговорів із українським
урядом, яка допомогла би уникнути подальшого загострення ситуації в Україні.
Навіть загроза громадянської війни на самому кордоні із ЄС, що може боляче
вдарити як по економіці, так і по безпеці Євросоюзу, не змусили Брюссель перейти
від заяв і декларацій до вироблення узгодженого та ефективного
зовнішньополітичного курсу. Президент Американсько-української бізнес-ради
Морґан Вільямс слушно заявив, що «відсутність серйозного фінансового пакету з
боку Заходу була останнім цвяхом у домовину угоди з ЄС», і західні уряди мають
нарешті зрозуміти, що Україна не може самостійно впоратись з тиском Росії2.
Пропозиції ЄС щодо посередництва у врегулюванні політичної кризи, не
підкріплені пакетами фінансової допомоги для компенсування російського тиску,
були приречені на провал. Різноспрямовані заяви щодо можливих персональних
санкцій також зробили погану справу, адже кожна зі сторін протистояння чула те,
що хотіла. Заяви низки європейських політиків щодо можливості санкцій давали
хибні орієнтири лідерам опозиції (із численних інтерв’ю Віталія Кличка
німецьким газетам можна зробити висновок, що він тривалий час покладав на
санкції значні надії). Натомість українська влада чула позиції Франції та
Німеччини, які давали зрозуміти, що вдаватися до санкцій не будуть, якщо не буде
масового кровопролиття.
Після того, як в Києві почали гинути люди, заяву із засудженням насильства і
1

Ukraine crisis exposes Europe's policy vacuum. - http://www.theguardian.com/global/2014/jan/23/ukraine-crisisexposes-europe-policy-vacuum
2
ЄС та МВФ теж винні в розвороті до Росії – Морґан Вільямс. - http://ukrainian.voanews.com/content/morganwilliams/1832481.html
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закликом до діалогу між владою та опозицією зробив президент Франції Франсуа
Олланд; Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та канцлер Німеччини
Ангела Меркель зателефонували Віктору Януковичу. А Єврокомісар Штефан Фюле
24-25 січня відвідав Київ, де зустрівся із Віктором Януковичем та із лідерами
опозиції. При цьому, від єврочиновників знову не прозвучало жодних
пропозицій щодо розв’язання економічної кризи, яка робить Україну
залежною від російських кредитів.
Натомість з’явилися перші ознаки м’якої зовнішньополітичної
ізоляції. Програму участі українського прем’єра Миколи Азарова на саміті в
Давосі було суттєво скорочено; Президент Болгарії Росен Плевнєлієв відклав
запланований на травень візит до Києва; Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд на
невизначений час відклав проведення Керівного комітету Україна-Рада Європи,
засідання якого мало відбутися 22 січня; а Голова Європарламенту Мартін Шульц
відкрито заговорив про можливість санкцій щодо українських можновладців.
Існує також загроза, що якщо вплив Москви на процеси в Україні
продовжуватиме посилюватися, то Брюссель може втратити інтерес до
переговорів із Києвом як із рівноправним партнером. Обговоренню
української теми було присвячено значну частину саміту ЄС-Росія,
який відбувся в Брюсселі 28 січня. Фактично, лідери ЄС та Росії
обговорювали долю України без участі Києва. Наскільки в такому форматі можуть
бути захищені інтереси України?
Щоб мати можливість повноцінно захищати свої інтереси, Україні
надзвичайно важливо не втратити своєї міжнародної суб’єктності.
Робити це, орієнтуючись лише на один (в даному разі – російський)
зовнішньополітичний вектор, неможливо. Так само, як неможливо
заручитися підтримкою ЄС, ігноруючи позицію європейських партнерів та
намагаючись використати чинник євроінтеграції лише як елемент торгу із
Москвою.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
08.01.2014. Йошка Фішер: Незалежність України – основа
безпеки в Європі
ЄС повинен діяти активніше і припинити ігнорувати політику Росії щодо України, адже
незалежність останньої відіграє ключову роль у Європі, вважає екс-міністр закордонних справ
Німеччини Йошка Фішер. ЄС не може одночасно форсувати проєвропейський розвиток України та
дотримуватись стратегічного ігнорування політики Росії. Про це у впливовому німецькому виданні
Süddeutsche Zeitung у середу, 8 січня, заявив екс-міністр закордонних справ Німеччини Йошка
Фішер. У статті "Небезпечний трикутник" Фішер висловлює переконання, що базовим критерієм
стану безпеки у Європі є незалежність Києва, тож українське питання обов'язково потребує
вирішення у ЄС.
"ЄС нічого подібного раніше не переживав, - пише Фішер, який обіймав посаду глави
зовнішньополітичного відомства ФРН у 1998-2005 роках. - Янукович вів переговори з Брюсселем
щодо асоціації тільки про око. Саміт ЄС виглядав обманливо, у Москві ж натомість відмовою
України насолодились", - йдеться у статті екс-міністра. При цьому Фішер припускає, що при
проведенні фіктивних переговорів з ЄС щодо угоди про асоціацію Янукович мав одну мету досягти підвищення ціни угод з Росією. "Здається, йому це вдалось", - підсумовує Фішер,
посилаючись на домовленості Києва і Москви щодо 15-мільярдного кредиту Росії та зниження ціни
на газ.
Досягнувши короткострокових вигод - перезимувати з газом та підтримати
платоспроможність за допомогою російських грошей, у середньостроковій перспективі Янукович
поставив під сумнів незалежність України і створив проблему, переконаний німецький екс-міністр.
"Адже від незалежності України залежить баланс у Європі пострадянської доби", - наголошує ексміністр.
"Помилка ЄС"
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Розмірковуючи над фактичним роз'єднанням України по центру на прозахідну та
проросійську її частини, Йошка Фішер доходить висновку, що "у найближчому майбутньому
проблема не вирішиться або тільки із застосуванням сили, чого не може бажати жодна розсудлива
людина". "Україна потребує мирного, демокоратичного вирішення, а це можливе лише зі
збереженням Status quo", - переконаний Фішер.
Тож, вважає екс-міністр закордонних справ ФРН, слід було прийняти той факт, що в
українській політиці Янукович завжди був людиною Москви. І Фішер ставить питання руба: "Не
зрозуміло, чому знаючи про всі ці факти, ЄС взявся форсувати проєвропейський розвиток України,
не запропонувавши Україні чогось подібного тому, що їй запропонувала Росія?"
Відповідь, вважає екс-міністр, знаходиться у європейсько-російських відносинах. "З
розвалом Радянського Союзу Росія не тільки втратила статус супер-держави, але й була примушена
Європою повернутись до кордонів, які з часів Петра Першого вона все намагалась посунути у
західний бік - аж до Ельби та Тюрінгії", - вважає Фішер.
"Росія хоче встати з колін"
Колишній міністр переконаний, що Путін особисто переслідує три цілі: підняти Росію з
колін перед Європою, повернути втрачені у 1991 році території щонайменше як контрольовані її
впливом зони та відродити свій статус глобальної сили у рамках своїх обмежених можливостей.
"Засобом досягнення цих цілей є не Червона армія, а економічний потенціал Росії, і перш
за все її нафтові та газові ресурси та стратегічна енергополітика", - вважає Фішер. Тож відновлення
контролю над українською ГТС, додає екс-міністр, є центральною метою стратегічної енергетичної
політики Росії, "оскільки від експорту газу до Європи країна залежить екзистенційно, і той, хто
контролює українську мережу, контролює і саму країну".
Фішер переконаний, що ці факти добре відомі. "Однак ні ЄС, ні США досі не можуть себе
примусти подолати стретагічне ігнорування російської політики та шукати дієвих відповідей", пише Фішер і додає, що тепер від Європи вимагається більша участь: "Адже якщо Україна так чи
інакше де-факто втратить свою незалежність, стан безпеки у Європі зміниться суттєво". На думку
Фішера, лише демонстративні акти та паперові заяви нічого не змінять у ставленні до Росії. При
цьому, нагадуючи про дипломатичні успіхи Росії у 2013 році - Сирію, переговори з Іраком та
Україну, Йошка Фішер підсумовує: "Чи бачать у Європі цей зв'язок? Чи розуміють його наслідки?
Це питання залишається відкритим, а тому дає привід непокоїтись".
DW.DE

10.01.2014. Ромпей сказав, що не можна забувати Україну
Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей на прес-конференції у Ризі заявив, що
скористається можливістю віддати належне українцям, які хочуть підписання Угоди про асоціацію
з Європейським Союзом.
Пан Ромпей сказав, що він "на їхньому боці".
Глава Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу та Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей
приїхали до Латвії для обговорення приєднання країни до зони євро. Перехід Латвії на євро глава
Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу назвав "дуже успішним та таким, що не спричинив помітних
проблем чи незручностей для населення".
BBC Україна

10.01.2014. Євродепутат: У питанні санкцій щодо української
влади не варто розкривати усі карти
Питання застосування адресних санкцій проти українських можновладців дискутується,
однак розкривати карти поки що не варто, розповів DW депутат Європарламенту Міхаель Ґалер.
Міхаель Ґалер, депутат Європейського парламенту, член фракції Європейської народної партії та
парламентського комітету у закордонних справах, розповів DW про ймовірність заходів, яких у ЄС
могли би вжити щодо українських можновладців.
Пане Ґалере, Сенат США кілька днів тому ухвалив резолюцію щодо України, у якій
висловлена підтримка українському народові та попередження владі про точкові санкції. А чи
готові в ЄС до застосування санкцій до українських можновладців?
Ми теж вирішуємо, як відреагувати на нинішню політичну ситуацію в Україні. На моє
переконання, важливо підтримати тих, хто хоче спрямувати Україну у європейському напрямку. З
іншого боку, ми - а це не тільки європейські інституції, а й компетентні правоохоронні та податкові
органи національних держав - на основі наявної інформації повинні перевірити, як і наскільки
легально конкретні особи з України, які належать до провідних політичних та олігархічних кіл,
здобули свої гроші в ЄС.
Тобто можна уже говорити, що певний рух у цьому напрямку відбувається?
Поки ці розслідування проводяться, я не буду офіційно і широко це оприлюднювати, а
дозволю компетентним органам зробити свою справу. Раніше я називав ті країни, у яких можна
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перевіряти відповідні дані: Кіпр, Австрія, Німеччина, Великобританія тощо. У кожній з них можна
і треба перевірити наявну інформацію і на її основі дійти певних висновків. Коли будуть
результати, тоді треба вдаватися до заходів.
Що робите Ви для цього як депутат Європарламенту?
Як політик я працюю над тим, щоб такі розслідування проводились. Причому не тільки
щодо тих, хто"робить" на Заході гроші, але й тих, хто відповідальний за напади на учасників
Майдану. Я переконаний, що за цими актами стоять політичні актори, які дають відповідні
розпорядження. Такі речі не стаються випадково. Тож вважаю, що у відповідній формі на це теж
буде реакція - наприклад, у вирішенні питання, чи можна такій особі надавати візу чи ні?
Тобто навіть такі речі, як заборона на в'їзд до країн ЄС, розслідування у окремих
європейських країнах фінансових оборудок, є більш болючі, ніж будь-які політичні декларації, які
цих людей, здається, не обходять, або демонстрації на Майдані, на які, як вважають ці люди,
можна не зважати.
Таким чином, Ви розрізняєте питання окремого застосування політичних та суто
кримінально-правових санкцій?
Питання про застосування політичних санкцій буде на часі, коли матимуть місце
результати в інших сферах. Наразі публічно я б не хотів про це говорити. Достатньо повідомити,
що дискусії з цього приводу ведуться. Однак тим, кого вони стосуються, не варто розкривати усі
карти - особливо щодо того, на якій саме стадії перебувають ці дискусії. Бо тоді відповідні особи
зможуть багато чого передбачити. У цих делікатних питаннях достатньо, щоб ці люди знали, що
питання про них порушуються, однак не знали б напевно, наскільки далеко ми зайшли у їх
вирішенні. Як на мене, це може вплинути на те, що вони діятимуть більш розважливо.
Кого конкретно в Україні можуть стосуватись санкції з боку ЄС?
Тих, на кого ми покладаємо відповідальність за кризу у країні, а також тих, хто нелегально
збільшує свої статки. Ці люди повинні знати, що правова система ЄС та національних держав не
дозволяє збереження таких коштів на нашій території.
Тобто такі санкції можуть торкнутись навіть Віктора Януковича чи його сім'ї?
Загальновідомо, як швидко ця сім'я збагатилась. І, як на мене, це відбулося, так би мовити,
не природним шляхом, а з використанням функцій та постів, які має ця сім'я, і того, як вона
поводиться щодо інших. Тож на даний момент я нічого не можу виключати.
Ви можете назвати конкретні прізвища?
Скажу так: ті, хто обіймає такі посади у політичній чи економічній сферах, які
використовуються для нелегального збагачення. Ті, хто зловживають владою. Саме вони
потрапляють у поле зору.
І ще одне: навіть якщо особа є в Україні народним депутатом, то вона має знати, що її
імунітет на територію ЄС не поширюється. Тобті ті "маленькі олігархи", які ніби прикрилися від
відповідальності депутатським мандатом Верховної Ради, не почуватимуться безпечно тут, у
країнах Європейського Союзу.
DW.DE

11.01.2014. Західні політики відреагували на побиття Луценка
Західні політики стривожені повідомленнями про побиття екс-міністра внутрішніх справ
Юрія Луценка в ніч на суботу.
Джефрі Паєтт, посол США в Україні, згодний із Русланою Лижичко, "що насильство щодо
#euromaidan має бути засуджене. Діалог і національний консенсус можуть накреслити шлях до
Європи".
15 січня в Сенаті США планують розглядати "кризу в Україні", і побиття Луценка може
вплинути на дебати.
На початку січня Сенат прийняв резолюцію по Україні, в якій ідеться про можливість
адресних санкцій проти осіб, які застосовують насильство проти мирних протестувальників.
Реакція Європи
Британський міністр з європейських справ Девід Лідінгтон заявив, що його шокували нічні
події.
"Я шокований новиною про те, що Юрій Луценко поранений під час сутичок у Києві.
Бажаю йому швидкого одужання", - написав пан Лідінгтон у своєму Twitter.
Він також наголосив на важливості того, аби всі сторони конфлікту в Україні "виявили
стриманість, а влада надала повну інформацію про те, що трапилось".
Підтримку пораненому політику висловив і глава делегації Європарламенту у зв'язках з
Україною Павел Коваль.
"Важко прийняти напрямок, у якому рухається Україна. Юрій Луценко - мій друг,
відповідальний політик і хороша людина. Юрію, ми з тобою", - написав він в суботу у Twitter.
Міністр зовнішніх справ Швеції Карл Більд стурбований застосуванням сили до
демонстрантів в Україні і нагадує владі про відповідальність.
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"Насильство щодо демонстрантів у Києві дуже тривожить. Від насильства повинні
утриматися всі. Влада несе особливу відповідальність", - наголосив Карл Більдт.
Лідерка фракції Зелених у Європейському парламенті Ребекка Гармс вважає: "Побиття
колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, напади на окремих активістів та
журналістів, інцидент з Тетяною Чорновол засвідчують, що влада України може реагувати на
мирний протест тільки застосуванням насильства".
Про це вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.
За її словами, використання сил міліції чи задіяння спецпідрозділу "Беркут" щодо
ненасильницької акції протесту є неправильною відповіддю влади на неї. "На акції протесту треба
надавати політичну відповідь. Уряд повинен відкликати рішення, які були ухвалені проти волі
громадян України", - заявила Гармс.
BBC Україна

11.01.2014. У ЄС закликали
утриматися від насильства

активістів

та

силовиків

У Євросоюзі занепокоєні застосуванням сили в ніч на суботу біля Києво-Святошинського
райсуду та Святошинського райвідділу міліції.
Про це повідомила заступник посла ЄС в Києві Марія Юрікова, коментуючи події в ніч на
суботу в Святошинському районі Києва.
"Я занепокоєна інформацією з приводу застосування сили останньої ночі. В дусі заяви
представництва ЄС від 25 грудня я закликаю всі сторони утриматися від насильства", - заявила
вона агентству "Інтерфакс-Україна".
Як відомо, у ніч з 10 на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві"Беркут" побив ексміністра МВС Юрія Луценка та інших активістів, серед яких також троє депутатів від "Свободи" та
журналісти.
17 активістів звернулися по допомогу до медиків.
У прес-службі Міністерства внутрішніх справ не назвали точну кількість травмованих
силовиків, однак заявили, що "близько двох десятків працівників "Беркуту" отримали різні
ушкодження, одного із них госпіталізовано із переломом ноги".
Протистояння почалося з того, що автомайданівці заблокували автобуси з "Беркутом" під
відділком, оскільки ці правоохоронці, за їхніми даними, причетні до побиття людей під КиєвоСвятошинським судом.
У п’ятницю цей суд засудив "васильківських терористів" до 6 років в’язниці.
Працівники міліції "у жорсткій формі" вивели з зали суду підсудних. Почалася колотнеча.
Працівники міліції почали бити присутніх. Потім сутички продовжилися поза залою суду.
Українська правда

11.01.2014. Депутат ЄП: Важко змиритися з тим напрямком, в
якому рухається Україна
Польський депутат Європарламенту Павел Коваль заявив, що йому важко погодитися з тим
напрямком, в якому рухається Україна, та висловив підтримку Юрієві Луценко, який постраждав у
сутичці під Святошинським РВВС.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Важко прийняти напрямок, в якому рухається Україна. Луценко - друг, відповідальний
політик та хороша людина. Юрій, ми з тобою", - йдеться в повідомленні Коваля.
Як відомо, під Святошинським РВВС у Києві "Беркут" побив Юрія Луценка та ще мінімум
трьох людей. За попередніми даними, постраждало 11 мітингувальників. Точну кількість
постраждалих силовиків МВС не оприлюднює, лише зазначає, що "близько двох десятків
працівників "Беркуту" отримали різні ушкодження".
Протистояння почалося з того, що автомайданівці заблокували автобуси з "Беркутом" під
відділком, оскільки ці правоохоронці, за їхніми даними, причетні до побиття людей під КиєвоСвятошинським судом.
У п’ятницю цей суд засудив "васильківських терористів" до 6 років в’язниці.
Працівники міліції "у жорсткій формі" вивели з зали суду підсудних. Почалася колотнеча.
Працівники міліції почали бити присутніх. Потім сутички продовжилися поза залою суду.
Українська правда

12.01.2014.
Євромайдан
спецпредставник Мадлен

-

подія

десятиліття

-

екс-

Олбрайт Євромайдан - подія десятиліття, яка змусила Захід знову подумати про роль
України в цивілізованому світі.
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Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" професор Колумбійського університету та
колишній спецпредставник Мадлен Олбрайт з питань пострадянського простору Стівен
Сестанович.
У свою чергу професор Стенфордського університету, автор бестселерів зі світової політики
Френсіс Фукуяма в інтерв'ю "Українські правді" що в України немає іншого майбутнього, ніж з ЄС.
Боротьбу не завершено. Україна показала наявність у неї дуже потужного громадянського
суспільства, і будь-який керівник змушений буде з ним рахуватися. Я сподіваюсь, що боротьбу буде
продовжено, і зрештою Україна зробить вибір на користь Європи", - сказав Фукуяма.
Українська правда

14.01.2014. У ЄС нічого не знають про плани Арбузова
Віце-прем'єр Сергій Арбузов сподівається, що Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС у
2014 році. У МЗС України заявляють, що відповідні консультації ще не відновили, а в Брюсселі
взагалі поки нічого не планують.
Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов сподівається, що Україна підпише Угоду про
асоціацію з ЄС упродовж 2014-го року. Про це він заявив після засідання погоджувальної ради у
Верховній Раді в понеділок, 13 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Будемо робити все, щоб
була підписана угода в цьому році. Ми працюємо з Європейським Союзом", - запевнив Арбузов. Як
повідомляє агенція, у відповідь на запитання про готовність угоди до підписання, Арбузов сказав:
"Це покажуть переговори, які зараз тривають за участю уповноважених осіб від Європейського
Союзу".
Щоправда, у МЗС України кажуть, що відповідні консультації з ЄС поки що не проводяться.
У розмові з DW, яка відбулась наприкінці минулого тижня, керівник департаменту інформаційної
політики МЗС України Євген Перебийніс зазначив: "Ми будемо прагнути підписати цю угоду
якомога швидше. При цьому мова йде про консультації, які мають бути проведені з Європейським
Союзом, щоб вирішити усі питання щодо імплементації цієї угоди після її підписання". На пряме
запитання DW, чи буде угода про асоціацію України з ЄС підписана у 2014 році, Перебийніс
зазначив, що "курс на європейську інтеграцію залишається стратегічним і безальтернативним
курсом України, оскільки він визначений відповідними законами України".
Підписання на саміті Україна-ЄС?
Якщо у 2014-му, то у якій формі та за якої нагоди могла б бути підписана угода про
асоціацію між ЄС та Україною? Очевидно, що оптимальним майданчиком для цього міг би стати
саміт "Україна-ЄС", про який і говорили деякі українські політики після Вільнюського саміту, на
якому, як відомо, Україна відмовилась від її підписання, призупинивши процес євроінтеграції.
Офіційно саміти "Україна-ЄС" проводяться на підставі Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС. У ній записано, що "сторони проводять консультації на
найвищому політичному рівні у разі такої необхідності". У них беруть участь президент України,
президент Європейської Ради та президент Європейської Комісії.
Останній саміт "Україна-ЄС" відбувся у лютому 2013 року у Брюсселі. За традицією, яку
засвідчують попередні 16 самітів, наступний саміт має відбутись цього року в Україні.
У ЄС про саміт поки що нічого не знають
Втім, у офіційному ЄC поки що не мають інформації щодо наступного саміту з Україною.
Джерела DW, близькі до єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства
Штефана Фюле, зазначили, що попередньо очікували його проведення "наприкінці зими - на
початку весни".
Однак Юрі Лаас, прес-секретар Ради ЄС, який, зокрема, відповідає за організацію самітів,
повідомив DW: "На даний момент у мене відсутня інформація щодо дати проведення наступного
саміту ЄС-Україна. Її ще не визначили".
У МЗС України поки теж не можуть сказати, коли може відбутись наступний саміт УкраїнаЄС. "Я не можу сказати, коли він буде, - зазначив у розмові з DW Перебийніс. - Це залежатиме від
того, як вирішать сторони, оскільки саміт двосторонній. Тобто час його проведення залежить від
того, як домовляться обидві сторони - не як захоче якась одна сторона, а так, як це відповідатиме
позиціям і сторони ЄС, і України", - пояснив Перебийніс і додав, що консультації з цього приводу
наразі не ведуться, їхнє проведення планується "найближчим часом".
Про дії "Беркуту" не забули
Незважаючи на оптимізм українського уряду щодо підписання угоди про асоціацію,
експерт з питань Східної Європи Фонду Бертельсманна Корнеліус Охманн нагадав, що з часу
Вільнюського саміту в України з'явилась суттєва проблема. За словами Охманна, демонстрації, що
від листопада тривають в Україні, а також загострення ситуації, що відбулось минулими
вихідними, закладають сумніви у довіру до заяви українського урядовця про готовність
підписувати угоду про асоціацію з ЄС. "Це суперечність: з одного боку, заявляти про наміри все ж
таки підписати угоду про асоціацію, а з іншого - застосовувати силу до демонстрантів. Усі сторони
виграли б від того, якби проблеми у Києві були б вирішені мирним шляхом", - наголосив Охманн.
11 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

12 of 88
DW.DE

15.01.2014. Євродепутат: уряд України не може об’єктивно
розслідувати сам себе
У політичній групі Європарламенту "Альянс лібералів та демократів за Європу" не вірять,
що нинішній український уряд здатен провести чесне розслідування обставин побиття учасників
Євромайдану. У Європарламенті занепокоєні відсутністю поступу в розслідуванні кривавого
розгону Євромайдану 30 грудня минулого року. У розмові з DW нідерландський євродепутат
Йоганнес Корнеліус ван Баален наголосив, що прозоре розслідування цього інциденту можливе
лише в тому разі, якщо його проводитимуть не представники уряду України, а незалежні експерти.
Ван Баален є членом групи Європарламенту "Альянс лібералів та демократів за Європу" і входить
до складу комітету з питань зовнішньої політики. Український уряд міг би показати свою добру
волю громадянам і призначити спеціальну комісію, до складу якої увійшли б незалежні, можливо,
міжнародні експерти з широким мандатом повноважень, наголосив євродепутат. Однак він
висловив сумнів, що український уряд погодиться піти на цей крок, оскільки його "не можна
назвати демократичним і таким, який завжди діє прозоро".
На переконання європейського політика, громадськість і опозиція "повинні тиснути на
українську владу, щоб вона погодилася провести незалежне розслідування" фактів побиття
студентів спецпідрозділами МВС. "І ті, хто справді несе відповідальність за насильство проти
мирних демонстрантів, має бути покараний", - наголосив євродепутат.
"Не без відома Януковича"
Ван Баален також зауважує, що якщо наказ розпочати "зачистку" Майдану "надходив від
людей Януковича, то це не могло робитися без його відома". "В цьому випадку президент мав би
вибачитися перед народом і подати у відставку, але я не думаю, що він це зробить", - сказав ван
Баален.
Нагадаємо, що під час свого візиту до Києва 6 грудня генеральний секретар Ради Європи
Турбйорн Ягланд оголосив, що привіз українській стороні пропозицію створити експертну комісію
для проведення об’єктивного та прозорого розслідування усіх обставин драматичної ночі з 30
листопада на 1 грудня. Пропозиція полягає у створенні комісії у складі одного представника від
опозиції, одного представника від уряду та одного - від міжнародного співтовариства. Як
повідомляв Департамент комунікації РЄ, ця пропозиція була прийнята офіційним Києвом. Проте
будь-якої інформації про призначення складу комісії відтоді не надходило.
DW.DE

15.01.2014. ЄС оприлюднив повний текст Угоди про асоціацію,
щоб "розвіяти міфи" про його невигідність для України
В Євросоюзі втомилися чути від української влади необґрунтовані заяви про "значний
збиток" для вітчизняної економіки від Угоди з ЄС та інших, що не мають відношення до асоціації
та зони вільної торгівлі, речах, як, наприклад, про необхідність легалізації одностатевих шлюбів.
Європейський Союз оприлюднив для загального доступу повний текст Угоди про асоціацію
та зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною. Текст документа (англійською мовою) розміщено на
сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) у середу, 15 січня.
Як зазначив комісар ЄС з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, до цього кроку
європейська сторона вдалася, щоб "показати ці надзвичайно вигідні та прозорі пропозиції і
розвіяти про нього міфи".
"Повний текст Угоди про асоціацію (України з ЄС - ред.) опублікований для загального
огляду, щоб показати ці надзвичайно вигідні та прозорі пропозиції і розвіяти про нього міфи", написав Фюле на своїй сторінки в Twitter.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін, говорячи про інформованості
українців про зміст Угоди про асоціацію з ЄС, заявив, що в Україні "цей папір", "ніхто ні фіга не
читав". "Ну, хоч читати-то вмієте? Подивіться, що там написано: відкрити ринки, грошей немає,
норми торгівлі та технічні регламенти запровадити європейські. Це значить що? Промисловість
треба закрити, а сільське господарство розвиватися не буде", - заявив президент РФ.
Також раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що політики з опозиції брешуть про
переваги Угоди про асоціацію з Еврсоюзом, і лякав прихильників ПР необхідністю узаконити
одностатеві шлюби і ввести біометричні паспорти, до чого українці, на переконання прем'єра,
абсолютно не готові.
Дзеркало тижня
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15.01.2014. Посол ЄС: Від силового сценарію постраждають усі
політичні сили.
Посол ЄС в Україні Ян Томбінський попереджає владу про те, що у випадку силового
рішення втратять всі політичні сили і Україна.
Про це йдеться на офіційній сторінці Делегації ЄС на Facebook.
"Зважаючи на коментарі членів уряду та рішення суду заборонити мирні зібрання в центрі
міста, я нагадую, що політичне рішення завжди є кращим, ніж використання сили", - зазначив
Томбінськи.
"Якщо гору візьме силовий варіант, втратять всі політичні, так само як і України в цілому",
- додав він.
Як відомо, депутат Анатолій Гриценко оприлюднив можливий план штурму Майдану, який
запланований на ніч з 15 на 16 січня.
Українська правда

15.01.2014. Україна починає участь у місії ЄС в Малі у відповідь
на звернення Євросоюзу
Участь у місії ЄС в Малі "відповідає національним інтересам України та сприятиме
підтриманню міжнародного миру і безпеки".
Україна надасть матеріально-технічні ресурси та послуги для здійснення стратегічних
авіаційних перевезень в рамках Військової тренувальної місії Європейського Союзу Республіці
Малі у відповідь на звернення ЄС.
"Україна продовжує вживати заходів з метою поглиблення практичного співробітництва з
ЄС у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Черговим кроком, покликаним розширити
взаємодію України та ЄС на цьому напрямі стало підписання президентом указу "Про участь
України у Військовій тренувальної місії Європейського Союзу в Республіці Малі". Дане рішення
української сторони було прийнято у відповідь на звернення ЄС", - йдеться в коментарі МЗС
України.
Нагадаємо, що указ президента від 14 січня передбачає участь в операції шляхом надання
Україною матеріально-технічних ресурсів і послуг для здійснення стратегічних авіаційних
перевезень. Вирішити дане питання в установленому порядку доручено Кабінету міністрів
України.
В указі наголошується, що участь у цій місії "відповідає національним інтересам України та
сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки".
Указ посилається на зобов'язання України як держави-члена ООН, пропозиції РНБО, закон
"Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", резолюцію Ради
безпеки ООН №2085 від 20 грудня 2012 року, угода між Україною та ЄС про визначення загальної
схеми участі України в операціях ЄС з врегулювання криз, а також звернення ЄС до уряду України
про участь у Військовій тренувальної місії ЄС в Малі.
Дзеркало тижня

16.01.2014. Сенат CША: Україна рано чи пізно прийде до ЄС
Слухання комітету із закордонних справ, присвячені кризі в Україні, тривали трохи більше
двох годин, упродовж яких із детальним аналізом подій в Україні виступили заступник
держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд, заступник керівника Бюро з
демократії, прав людини та праці Держдепартаменту США Томас Меліа і колишній радник
президента США Картера Збігнєв Бжезінський.
Вікторія Нуланд, яка неодноразово зустрічалася з президентом України Віктором
Януковичем і була в Києві під час спроби силового розгону Євромайдану в ніч на 11 грудня 2013
року, у вступній заяві окреслила передісторію Євромайдану і подякувала сенаторам Маккейну і
Мерфі за візит до Києва у вирішальні грудневі дні.
"Народ України побачив, що Америка його підтримала в критичний момент, коли він міг
почуватися дуже самотньо", - зауважила пані Нуланд.
Спільні цінності
Вона сказала, що інтерес США до подій в Україні викликаний тим, "що ті самі принципи і
цінності є наріжним каменем усіх вільних демократій, і Америка підтримує їх у кожній країні
світу".
"Протестувальники Євромайдану - студенти, робітники, пенсіонери, священики,
підприємці, акули бізнесу і поп-зірки - всі вони обстоюють ті самі засадничі права, які близькі і
нам у США", - сказала заступник держсекретаря у своєму виступі перед сенаторами.
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Заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд у виступі на засіданні комітету з
закордонних справ Сенату відзначила як позитивне рішення ЄС залишити відкритими двері для
України.
Вона закликала сторони протистояння в Україні вирішити нинішні проблеми у мирний
спосіб.
"Як більшість українців, Сполучені Штати і наші партнери у Європейському Союзі
прагнуть, щоби нинішнє протистояння було врегульоване політично, демократично і передовсім
мирно, - зазначила в своєму виступі пані Нуланд. - Останнє стосується і уряду, і протестувальників,
і ми засуджуємо дії бунтарів біля приміщення Київського суду 10 січня".
Заступник Держсекретаря США з питань Європи і Євразії виступала на початку слухань
комітету із закордонних справ Сенату, присвячених реакції Вашингтону на політичну кризу в
Україні.
Засідання проходило під головуванням сенатора-демократа Роберта Менендеса і
заступника голови комітету, найвищого за рангом представника республіканської меншості Боба
Коркера.
Після представників Державного департаменту перед членами комітету виступив
колишній радник з питань національної безпеки президента Картера Збігнєв Бжезінський, який
поставив події в Україні у ширший геополітичний контекст.
Він зокрема нагадав, що саме Україна - Київська Русь - дала назву Росії, і пожартував, що
французький король одружився на Київській князівні.
Збігнєв Бжезінський сказав, що зближення України з Європейським Союзом неможливо
спинити. Він закликав міжнародну спільноту активніше підтримати активістів Євромайдану і
висловив упевненість у тому, що майбутнє України - у Європі.
"Демократична, суверенна, європейська Україна - це та Україна, яку хоче і яку заслуговує
український народ", - заявив пан Бжезінський на слуханнях комітету американського сенату із
закордонних відносин.
Саме така Україна, за словами Збігнєва Бжезінського, допоможе Росії стати
постімперською демократичною державою.
Екс-радник президента Джиммі Картера з питань національної безпеки назвав
нереалістичними плани Володимира Путіна створити Євразійський союз і затягти до нього
Україну.
Фактор Росії
Росія фігурувала на слуханнях у Сенаті як країна, яка економічним тиском змусила
українську влада взяти паузу у євроінтеграції, а також - як геополітична противага Заходу в
"перетягування каната" за Україну.
Усі учасники слухань відзначили непрозорість підписаних у Москві російсько-українських
угод і те, що відмова від структурних реформ іде на шкоду і самій Росії.
Заступник голови комітету із закордонних справ Сенату Боб Коркер, який представляє
Республіканську меншість, піддав критиці політику адміністрації США в питанні України як
недостатньо рішучу і занадто слабку.
"Стурбована тим, щоб не образити Росію, адміністрація, як виглядає, спирається на
розрахунок, що пасивна відповідь може дати кращий результат, ніж рішуче лідерство США. Гадаю,
тепер назріло запитання, чи з огляду на здобутки Росії за рахунок нашого відступу у Сирії, Ірані, в
питанні ПРО, Едварда Сноудена, і тепер ще й Україні - чи це був правильний підхід", - запитав
сенатор Коркер.
Він висловив жаль, що обережність адміністрації США призвела до втрати "дуже реальної
можливості через Україну домогтися змін у Росії - не шляхом перетворення України на поступку
Росії, а шляхом перетворення України на приклад".
"Наслідки для Росії від вільної і заможної України, інтегрованої з Європою, були б
величезні, - зазначив сенатор-республіканець. - Це, може, не в інтересах особисто Путіна, але це
точно в інтересах російського народу".
Євромайдан і "Солідарність"
З цією думкою перегукувалася позиція Збігнєва Бжезінського, який ще раніше висловив
тезу про історичну неминучість інтеграції України з Європою і ролі Києва як фактора
демократизації і зближення з Європою Росії.
І демократи, і республіканці на слуханнях висловлювали думку про те, що український
президент Віктор Янукович не зможе перемогти на виборах 2015 року, якщо вони будуть вільними
і справедливими.
А Збігнєв Бжезінський, який провів паралелі між протестами Євромайдану і зародженням
профспілки "Солідарність" у Польщі, закликав лідерів української опозиції визначитися із єдиним
кандидатом на президентських виборах.
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Пан Бжезінський, який із захватом і ентузіазмом висловлювався про Євромайдан як про
свідчення "пробудження" української нації, застеріг російського президента Путіна проти будьяких спроб силового втручання в українські справи.
"У Путіна закінчуються гроші. Швидше за все, йому доведеться долати наслідки кризи. Є
межі того, чим він може допомогти Януковичу, - пояснив пан Бжезінський. - Він має утриматися
від спокуси використати силу в Україні, бо відкусить більше, ніж зможе проковтнути. Це міцний
народ, і він не віддасть свою незалежність".
Тимошенко: майже забута?
У вступних виступах Вікторії Нуланд і Томаса Меліа справа ув'язненої екс-прем'єра не
згадувалася. Про статус Юлії Тимошенко представники уряду США змушені були говорити у
відповідь на запитання сенаторів.
Відповідаючи на запитання сенатора-демократа Джін Шахін (Нью-Джерсі), Вікторія
Нуланд сказала, що під час переговорів з українським президентом неодноразово порушувала
питання Тимошенко в контексті європейських прагнень України, однак Віктор Янукович, за її
словами, не був готовий піти назустріч західним партнерам.
Співдоповідач Держдепартаменту на слуханнях у Сенаті про ситуацію в Україні, заступник
керівника Бюро з демократії, прав людини та праці Томас Меліа, розповів про погіршення
становища зі свободою слова і тиск на журналістів.
Пан Меліа сказав, що особисто зустрічався з Юлією Тимошенко в харківській лікарні.
Сенатор Джон Маккейн, який також відвідав Євромайдан у Києві, заявив, що Юлія
Тимошенко взагалі не мала б відбувати ув'язнення.
Коментуючи заяву голови комітету Роберта Менендеса про те, що за Україну триває
"перетягування каната" між Заходом і Росією, сенатор Маккейн сказав: "Без України Росія - східна
держава, а з Україною - західна держава".
Він висловив припущення, що США повинні були активніше підтримати прагнення
України позбутися економічного тиску Росії.
Загроза санкцій
Про можливість санкцій на слуханнях у середу кілька разів висловлювався голова комітету
сенатор Менендес і його заступник - сенатор Коркер, які запитували представників Держдепу, чи
готовий у них список на зразок "списку Магнітського" щодо українських чиновників і посадовців,
причетних до розгону демонстрантів.
Сенатор Менендес визнав, що він є прихильником санкцій проти українських владоможців,
і запитав Вікторію Нуланд, якими будуть дії американського уряду в разі застосування сили проти
демонстрантів.
"Всі інструменти уряду - на столі, включно з цими [cанкціями]", - відповіла Вікторія
Нуланд. На завершення слухань Роберт Менендес пожартував, що пані Нуланд за час роботи в
Держдепартаменті навчилася давати напрочуд лаконічні відповіді на запитання політиків.
8 січня Сенат США ухвалив спеціальну резолюцію з приводу ситуації в Україні, у якій
закликав лідерів ЄС та США і надалі сприяти мирному та демократичному врегулюванню
нинішньої політичної кризи.
Останнім пунктом в резолюції стало визнання можливості застосуванням США
персональних санкції щодо українських посадовців, якщо проти мирних демонстрантів знову буде
застосовано силу. Конкретними заходами санкцій сенатори назвали заборону на видачу віз та
заморожування фінансових активів окремих осіб.
13 січня Рада народного об’єднання "Майдан" затвердила текст звернення до Сенату США,
а також перелік чиновників, до яких просять застосувати персональні санкції.
Звернення, яке сенаторам привіз екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк,
було передано голові комітету і включено до матеріалів слухань.
ВВС Україна

16.01.2014. Позиція ЄС стосовно переговорів Київ-БрюссельМосква щодо угоди про асоціацію залишається незмінною: їх бути не
може – представник Фюле
Позиція Євросоюзу щодо тристоронніх переговорів стосовно угоди про асоціацію з
Україною із залученням Росії залишається незмінною - таких переговорів про двосторонні угоди
бути не може, може бути тільки тристороння дискусія, але з подальшим продовженням у
двосторонньому форматі.
Таку позицію Брюсселя знову підтвердив представник європейського комісара з питань
розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле Пітер Стано, коментуючи на
прохання агентства "Інтерфакс-Україна" озвучену 27 грудня заяву прем'єр-міністра України
Миколи Азарова про те, що умовою переговорів з ЄС про асоціацію є участь Росії.
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"Наша позиція залишається чіткою: не може бути тристоронньої дискусії про наші
двосторонні угоди або відносини з нашими сусідами. Що ми намагаємося пояснити нашим
російським партнерам, то це те, що угода про асоціацію Україна-ЄС - не за рахунок Росії, і що Росія
також зможе виграти від цієї угоди", - пояснив він позицію Брюсселя.
Водночас П.Стано не виключив виникнення ситуації, коли під час обговорення "або з
Україною, або з Росією, або з іншими партнерами виникнуть актуальні питання, які потребують
подальшого поглибленого обговорення або роз'яснення". "Ми завжди відкриті для такої дискусії,
але потім - у відповідному двосторонньому форматі", - конкретизував представник Єврокомісії.
Відповідаючи на запитання агентства про дату майбутнього саміту Україна-ЄС, П.Стано
повідомив, що станом на сьогодні дату ще не визначено.
Як відомо, 20 грудня після завершення саміту ЄС президент Ради ЄС Герман ван Ромпай
заявив про намір винести питання тиску Росії на Україну та інші країни Східного партнерства на
порядок денний майбутнього саміту Росія-ЄС, який відбудеться у Брюсселі 28 січня.
Interfax Україна

16.01.2014. Євродепутати не радять «ховати» угоду про
асоціацію
Після врегулювання політичної кризи в Україні переговори щодо угоди про асоціацію
можуть бути продовжені. У четвер українське питання - на порядку денному Комітету з питань
зовнішньої політики в Стразбурзі. Єврокомісія повинна поновити діалог з українською владою
щодо підписання угоди про асоціацію, навіть з урядом Віктора Януковича, вважає нідерландський
євродепутат Йоганнес Корнеліус ван Баален, який входить до групи "Альянс лібералів і демократів
за Європу". У розмові з DW він наголосив, що "бути сателітом Росії, відмовившись від державної
незалежності, не в інтересах навіть правлячої партії Януковича".
Ван Баален вважає, що після виборів до Європарламенту, які пройдуть наприкінці травня,
Єврокомісія в новому складі повинна продовжувати роботу над підписанням угоди з Україною.
Тим більше, каже депутат, по завершенні зими, коли "газовий шантаж Росії послабне", атмосфера
для переговорів між Києвом і Брюсселем щодо асоціації стане більш сприятливою.
Чеський євродепутат, віце-президент політичної групи "Соціалісти та демократи за Європу"
Лібор Роучек також наголошує, що "Угода про асоціацію з Україною лежить на столі і з часом буде
підписана". Хоча його прогноз менш оптимістичний. "Гадаю це трапиться не найближчими
місяцями і навіть не через рік", - сказав він у розмові з DW.
Причина відтермінування угоди полягає передусім у тому, що енергетична залежність
України від Росії ще надто відчутна. На думку Роучека, процес енергетичної диверсифікації в
Україні вже почався, але для того, щоб країна стала енергетично самодостатньою і змогла
підписати угоду про асоціацію, не побоюючись при цьому газового шантажу з боку Росії, необхідно
3-5 років.
Гартувати економіку
Зараз головне завдання українського уряду - реальні кроки в економіці, які зроблять
Україну менш вразливою перед політикою Росії, вважає польський депутат Марек Сівєц, який
входить до політичної групи "Соціалісти та демократи за Європу".
"Замість того, щоб обговорювати історичне значення євроінтеграції чи загальні політичні
тенденції, ми маємо сфокусуватися на конкретних практичних заходах", - сказав він DW. Він
вважає, що український уряд повинен думати над тим, як запроваджувати зміни в економіці, як
переорієнтувати експорт певних груп товарів і як ліпше підготувати державу на майбутнє до
можливих проявів російської агресії.
Довіру складно повернути
Європарламентарі зауважують, що на сьогодні атмосфера в спілкуванні між Києвом і
Брюсселем доволі напружена. "Після несподіваного рішення українського уряду про
призупинення переговорів щодо підписання угоди про асоціацію ступінь довіри ЄС до українських
партнерів значно зменшився", - каже Лібор Роучек.
"Те, що українська влада вивела на вулиці спецзагони міліції проти мирних демонстрантів
довіру ЄС також не зміцнило", - додає Йоганнес ван Баален, проте зауважує, що однаково
Брюссель повинен бути готовим вести переговори з чинним керівництвом України, оскільки угода
про асоціацію "вимостить для країни шлях до справжньої демократії".
Криза в Україні, яка набуває затяжного характеру, викликає занепокоєння в представників
усіх політичних сил Європарламенту. Лібор Роучек вважає, що Євромадан ясно й чітко
продемонстрував, що люди хочуть бути ближчими до Європи. "Але ні демонстранти, ні
парламентська опозиція не змогли відправити уряд у відставку", - констатував він.
Євродепутат дотримується думки, що "люди не можуть стояти на вулиці роками", тому
вихід із кризи він вбачає у проведенні діалогу між урядом, опозицією та представниками Майдану.
На його думку, українська опозиція, яка наразі доволі розрізнена, повинна враховувати помилки
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Помаранчевої революції та дивитися у майбутнє країни, турбуючись передусім "про її фінансову та
економічну стабільність".
Євродепутати повезуть до Києва месидж
"Ми підтримуємо усіх, хто захищає демократію в Україні: чи це люди з Майдану чи з
парламенту", - сказав Йоганнес ван Баалан. На його думку, "тривалі мирні протести можуть
спрацювати і мати свої результати". "Але опозиція в парламенті і на вулиці повинні разом
вирішувати, яким чином тиснути на офіційну владу", - вважає євродепутат.
Лібор Роучек та Йоганнес ван Баален увійдуть до складу делегації ЄП, яка відвідає Київ 2829 січня для переговорів з представниками уряду та опозиції. За словами ван Баалена, наразі
проробляється можливість переговорів євродепутатів з президентом Януковичем. У четвер, 16
січня, останні політичні події в Україні та майбутній візит делегації Європарламенту до Києва
обговорюватимуть на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики у Страсбурзі.
DW.DE

16.01.2014. Посол ЄС Ян Томбінський про роботу ВР: Норми слід
ухвалювати з додержанням процедур
Посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський стурбований тим, що в четвер Верховна Рада
ухвалила низку законів, голосуючи без додержання належних процедур.
"Я стурбований тим, яким чином сьогодні в парламенті було проголосовано деякі закони.
Норми слід ухвалювати з додержанням належних процедур. Інакше довіра до демократичних
інституцій та правової системи опиняється під загрозою", - йдеться в коментарі посла, текст якого
має агентство "Інтерфакс-Україна".
Верховна Рада в четвер без обговорення проголосувала держбюджет-2014. Крім того,
депутати ухвалили інші важливі рішення. Їм довелося голосувати шляхом підняття рук, оскільки
опозиційні парламентарі забрали картки для голосування у своїх колег із більшості, тим самим
перешкоджаючи голосуванню через електронну систему "Рада".
Interfax Україна

16.01.2014. Європарламент закликає українців готуватися до
виборів-2015
У той час, як Верховна Рада суперечливим способом ухвалювала суперечливі закони,
Комітет Європарламенту з питань зовнішньої політики обговорив ситуацію в Україні. Такі
завдання місії Європарламету, до складу якої увійде 12 депутатів, на засідання Комітету з питань
зовнішньої політики окреслив його голова Елмар Брок. Він наголосив, що ситуація в Україні
продовжує залишатися напруженою, а повідомлення про затримання учасників Майдану та
побиття демонстрантів міліцією викликають глибоку стурбованість у Брюсселі. Елмар Брок
наголосив, що домовленості між Віктором Януковичем та Володимиром Путіним позбавили
український уряд "гнучкості у прийнятті політичних рішень".
Іспанський депутат Хосе-Ігнасіо Салафранка наголосив, що візит європарламентарів має
"послати месидж солідарності тим мужнім людям, які ризикують своїм життям заради
європейського майбутнього України". На його думку, у Києві "нам треба переконатися, що угода
про асоціацію може бути підписана". "І не тому, що так хочуть українці, а тому що це символічно
для подальшого успіху політики Східного партнерства", - сказав він.
"Релігійний" пункт програми
Скандальний лист Міністерства культури України на адресу Греко-католицької церкви не
пройшов повз увагу Європарламенту. Голова парламентського комітету співробітництва УкраїнаЄС Павел Коваль запропонував внести до програми перебування делегації у Києві зустрічі з
керівництвом Української греко-католицької церкви.
"Це не підпільна чи заборонена церква в Україні, і до того ж вона має великий вплив на
заході країни", - наголосив депутат. На його думку, євродепутатам варто поспілкуватися не лише з
патріархом Української греко-католицької церкви Святослава Шевчуком, а й з керівниками інших
православних релігійних конфесій в Україні.
Надія - на демократичні вибори
Члени комітету з різних політичних груп Європарламенту були єдині в своїй позиції щодо
оптимального шляху, за яким має розвиватися ситуація в Україні. "Майдан став сміливою спробою
повернути Україну на європейський шлях, але люди на вулиці втрачають сили і не мають
достатньо засобів, щоб усунути уряд Януковича", - вважає британський депутат Чарльз Теннок. На
його думку, усі демократичні сили мають тепер сконцентруватися на виборах-2015. "А ми повинні
зробити все, щоб ці вибори були чесними", - сказав Чарльз Теннок.
Його підтримав Елмар Брок, застерігши колег, що "Москва також має свої розрахунки на
наступні президентські вибори в Україні". Польський депутат Яцек Саріуш-Вольські висловив
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думку, що Євросоюз разом з громадянським суспільство і парламентською опозицією України
"повинен дивитися у 2015 рік працювати на демократичні та прозорі президентські вибори".
Польський досвід
Євросоюз повинен стежити за дотриманням прав людини та загальнолюдських цінностей в
Україні. Про це у коментарі DW заявив колишній президент Європарламенту Єжи Бузек. "Змінити
владу в Україні можуть лише самі українці", - вважає він. Польський політик радить людям
Майдану "самоорганізовуватися". Він згадав про подібний досвід, який мала Польща у 1980 році.
"Ми об’єдналися у незалежну профспілку "Солідарність", яка налічувала тоді понад десять
мільйонів чоловік, що дозволило нам в умовах комуністичного режиму провести абсолютно вільні
і демократичні вибори", - сказав Єжи Бузек.
Польський політик наголосив, що українські люди на Майдані "повинні відчувати
присутність і підтримку ЄС, але вони мають вирішувати проблеми своєї країни самі". На його
думку, така підтримка з боку повинна виявлятися у розширенні співпраці у сфері енергетики, у
діалозі з громадянським суспільством, наданням стипендій і віз для студентів з України, "які
повинні вчитися в європейських університетах безкоштовно".
Післямова
Певна іронія нинішнього засідання комітету з питань зовнішньої політики ЄП полягала у
тому, що перед питанням про політичну ситуацію в Україні євродепутати вислухали звіт своєї
австрійської колеги Ульріке Луначек про результати парламентських виборів у Гондурасі: "нечесна
передвиборча кампанія", "бідність населення", "підкуп виборців", "погрози", "сфальсифіковані
списки", "колапс юридичної системи в країні"…
DW.DE

17.01.2014. Фюле: Поправки,
європейським прагненням країни

прийняті

Радою,

суперечать

Україна глибоко стурбована новим законодавством, яке обмежує свободи та суперечить
європейським прагненням і зобов'язаннями Угоди про асоціацію, переконаний європейський
політик.
Законодавчі поправки, прийняті Верховною Радою України вчора суперечать
європейським прагненням жителів країни. У цьому упевнений європейський комісар з питань
розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.
Зокрема на своїй сторінці в Twitter європейський політик зробив наступний запис:
«Україна глибоко стурбована новим законодавством, обмежуючим свободи, що суперечить
європейським прагненням і зобов'язаннями Угоди про асоціацію», - цитує повідомлення Фюле
«Інтерфакс».
Раніше повдомлялося, що ОБСЄ, Freedom House, а також Transparency International
Україна закликають Януковича ветувати закони, прийняті Радою 16 січня.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла низку законів на засіданні 16 січня. Документи
приймалися без обговорення, шляхом підняття рук. Тексти деяких законів стали доступні тільки
після того, як депутати за них проголосували. Опозиція заявила, що закони прийняті з
порушеннями Регламенту Верховної Ради, а їхню суть охарактеризувала як «державний
переворот»
Голос столиці

17.01.2014. В ЄС закликають Януковича переглянути нові
закони
Сполучені Штати, представники країн Європейського Союзу та правозахисні організації
висловили занепокоєння з приводу "суперечливих" законів, які напередодні ухвалила Верховна
Рада України.
Євросоюз також закликав президента України Віктора Януковича переглянути закони.
Заклики до президента України не підписувати закону висловили і журналістські
організації України.
США: тиск і обмеження
Зокрема у заяві Державного департаменту США зазначено, що демократичним нормам не
відповідає і сам процес ухвалення тих документів.
"Деякі з цих законів обмежать право на мирні протести та свободу слова, піддадуть тиску
незалежні медіа та стануть на заваді роботі неурядових організацій", - заявили у Держдепартаменті
у четвер.
Там також закликали український уряд гарантувати відповідність законодавства країни її
зобов'язанням України перед ОБСЄ та "бажанню її народу вільно користуватися свободою слова,
зборів та об'єднань".
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Своєю чергою, спецпредставник ОБСЄ у Європі Дуня Міятович заявила, що законодавчі
зміни в Україні загрожують свободі слова. Вона сподівається, що президент Віктор Янукович
накладе вето на ухвалені у четвер закони.
ЄС: поспіх і явна неповага
Із критикою також виступили представники Європейського Союзу. Нове законодавство
України суперечить європейським прагненням країни, заявляє комісар з питань розширення
Євросоюзу Штефан Фюле.
"Дуже стурбований новими законами, що обмежують свободи і суперечать європейським
прагненням і зобов'язанням", - написав пан Фюле у своєму Twitter.
Також події в Раді прокоментувала Верховного представник ЄС із політики безпеки Кетрін
Ештон.
"Я глибоко стурбована подіями в Києві. Кілька законодавчих актів, які обмежують
фундаментальні права громадян України були прийняті поспіхом і з явною неповагою до
парламентських процедур і демократичних принципів", - ідеться в заяві, опублікованій у Facebook
Представництва ЄС в Україна.
"Я закликаю Президента України забезпечити перегляд і приведення цих рішень їх у
відповідність до міжнародних зобов'язань України", - резюмувала пані Ештон.
Напередодні низка європейських політиків також критично оцінили ухвалення законів та
самі зміни.
"За тим, що ми бачили сьогодні у Києві, абсолютно явно - темні конструкції проти
демократії. І зрештою - проти незалежності України", - написав у своєму блозі на Twitter міністр
закордонних справ Швеції Карл Більдт.
Його польський колега Радослав Сікорський у своєму Twitter назвав події в українському
парламенті "зловісними".
"Україна вирішила обрати шлях від Європи та європейських цінностей?", - написав він у
своєму Twitter.
А міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що події у Верховній Раді у
четвер не ведуть до діалогу і розвитку демократії в Україні.
"Від Зімбабве до України"
У четвер на сайті американського сенатор Бена Кардина з'явилося повідомлення про те, що
він разом з колегою Джоном МакКейном підготували законопроект про розширення дії закону
про список Магнітського на цілий світ.
Документ отримав назву "Global Human Rights Accountability Act".
"Грубих порушників прав людини від Зімбабве до України, від Гондурасу до Папуа Нової
Гвінеї попереджено, що вони не зможуть уникнути відповідальності за свої вчинки навіть тоді,
коли їхні власні країни залишаються бездіяльними", - йдеться у повідомленні.
Якщо законопроект ухвалять, то лідер США Барак Обама буде змушений "оприлюднити та
оновлювати перелік усіх закордонних громадян, які, на думку президента, на основі достовірних
свідчень відповідають за позасудові вбивства, тортури та інші порушення прав людини, скоєні
проти осіб, які виступають за просування прав людини, викривають незаконну діяльність членів
уряду".
Цим людям сенатори пропонують заборонити в'їзд на територію США і припинити дію
раніше виданих їм віз, а також "заморозити та заборонити будь-які операції із майном у США".
"Запровадження цензури"
Серед тих, хто одними з перших висловив занепокоєння з приводу змін до українського
законодавства, також були медійні організації.
Зокрема міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" стривожена
поправками, які передбачають кримінальну відповідальність за наклеп і полегшують блокування
веб-сайтів без рішення суду, а також створюють статус "іноземних агентів" для неурядових
організацій, що отримують міжнародне фінансування.
"Ми закликаємо президента Віктора Януковича не підписувати цей закон, який є
важливою віхою в недемократичному курсі країни", - йдеться у заяві організації.
Звернення з такою ж вимогою також вже підписали українські Незалежна медіапрофспілка, Національна спілка журналістів та Комісія з журналістської етики.
"Ми бачимо, що цим законом журналістів де-факто підпорядковують правоохоронним
органам під загрозою кримінального переслідування. Така державна політика запровадження
цензури неминуче призведе до викривлення подання інформаційної картини", - заявили вони.
У четвер депутати з Партії регіонів, КПУ та позафракційні ухвалили закон "Про внесення
змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових
заходів захисту безпеки громадян" авторства депутатів Вадима Колесниченка та Володимира
Олійника.
Той документ не має висновку профільного комітету та експертизи науково-експертного
управління Верховної Ради, а голосування за нього відбувалося шляхом підняття рук.
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Закон містить низку нових обмежень, а також посилює відповідальності за деякі вже
передбачені законодавством порушення, багато з яких стосуються участі в акціях протесту.
BBC Україна

17.01.2014. Віце-президент Європарламенту: нові українські
закони – спроба реанімувати тоталітаризм
Віце-президент Європарламенту Саріуш-Вольські піддав жорсткій критиці ухвалені
Верховною Радою закони, які обмежують права й свободи громадян. Фактично порушуються
основи демократичної політичної системи, заявив він. Міжнародна спільнота, зокрема Євросоюз,
повинна спрямувати свої зусилля на те, щоб Україна не пішла тим шляхом, на який розвернула
країну Верховна Рада, заявив віце-президент Європарламенту Яцек Саріуш-Вольські, відповідаючи
на прохання DW прокоментувати ухвалені в українському парламенті закони, які обмежують права
і свободи громадян. Ці закони він назвав "драконівськими". "Це зухвала спроба реанімувати
елементи тоталітаризму у країні, яка все ще має шанс йти шляхом євроінтеграції", - завив політик
у коментарі DW. За його словами, і зміст, і процедура прийняття цих поправок до законів
"викликають обурення і підривають довіру до українських демократичних інституцій". "Треба
висловлювати протест негайно", - вважає Яцек Саріуш-Вольські, оскільки наслідки дії цих законів
будуть незвортними і руйнівними для основоположних прав українців: свободи слова, мирних
зібрань, пересування та інших свобод.
Порушення основ демократичної політичної системи
Євродепутат звернув увагу на те, що закон щодо так званих "іноземних агентів" зарубіжних неурядових організацій або українських громадських організацій, які отримують
іноземну фінансову підтримку, - є точною копією аналогічного документу, прийнятого в Росії.
Крім того, він вважає неприйятним "спрощення процедури позбавлення депутатів недоторканості,
що фактично порушує основи демократичної політичної системи".
На думку Яцека Саріуша-Вольські, останні рішення Верховної Ради "суперечать тим
європейським намірам, які проголошують представники чинної української влади". "Внаслідок
цього Україна віддалятиметься від європейських стандартів у напрямку авторитарних країн, де
криміналізується діяльність опозиції та громадянского суспільства", - завив віце-президент
Європарламенту.
DW.DE

17.01.2014. У Європарламенті вирішили відрядити в Україну
спеціальну делегацію
28-30 січня до Києва прибуде спеціальна делегація з 12 членів Європейського парламенту,
щоб оцінити ситуацію в Україні. Депутати Європарламенту планують зустрітися з учасниками
Євромайдану, представниками опозиційних партій, українського уряду, судової влади та
громадськими організаціями, інформує прес-служба Європарламенту.
Висновки євродепутатів будуть використані у звіті «Оцінка і встановлення пріоритетів для
відносин між ЄС та країнами «Східного партнерства», який буде прийнятий в кінці 2014 року.
Очолить делегацію голова комітету у закордонних справах Ельмар Брок. До складу делегації також
увійдуть євродепутати Хосе Ігнасіо Салафранка, Яцек Саріуш-Вольські, Ана Гомес, Марек Сівець,
Тоніно Пікула, Корнеліс Йоханнес Ван Баален, Вернер Шульц, Павло Коваль, Гельмут Шольц,
Яцек Ольгерд Курскі і Адріан Северин.
Як писав Вголос, занепокоєння тим, як відбувалося голосування під час вчорашнього
засідання Верховної Ради висловив Посол США в Україні Джефрі Пайєтт.
Нагадаємо, у четвер, 16 січня, Верховна Рада, голосуючи руками, протягом півгодини
прийняла 12 законів.
Вголос

17.01.2014. Коментар DW: українська влада оголошує Європу
ворогом
Ухвалюючи закони, спрямовані проти опозиції, журналістів і проєвропейських організацій,
Київ водночас налаштовується проти Європи. Україну "путінізують", вважає Бернд Йоганн.
Поки активні та мужні люди в Україні ще зважуються виступати за демократію, правову
державу та європейську перспективу своєї країни. Однак це може дуже швидко змінитися.
Зненацька та знехтувавши усіма чинними демократичними принципами, провладна більшість у
парламенті протиснула об'ємний пакет законів, які перетворять Україну на авторитарну країну за
російським чи білоруським зразком та відберуть у людей надію на політичні перетворення.
Неприйнятний наступ на громадянські права
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Парламент України хоче разюче урізати права громадян, суспільних організацій та ЗМІ.
Штрафи за порушення закону про демонстрації радикально підвищать. Кого мають на увазі,
зрозуміло: це ті люди, які попри судові заборони вже два місяці демонструють на Майдані у Києві
та інших містах за демократичні зміни та кращі умови життя у своїй країні. Так званий "наклеп" у
ЗМІ, в інтернеті та у соціальних мережах також каратимуть штрафами. Тут також зрозуміло, про
кого йдеться: журналістів та інтернет-активістів, які критично налаштовані по відношенню до
влади. Вони мають знати: якщо у майбутньому наважаться критикувати політиків чи
держслужбовців, муситимуть рахуватися з кримінально-правовими наслідками для себе.
Під загрозою не лише опозиціонери та журналісти. Мішенню ухвалених законів є все
громадянське суспільство України. Вони також спрямовані проти Європейського Союзу, адже
стосуються тих людей, чиє серце б’ється за Європу, а відповідно – за ЄС. Подібно до Росії, в Україні
неурядові організації невдовзі теж можуть оголосити "іноземними агентами", якщо вони
отримують гроші на суспільні проекти з-за кордону. Це особливо вразить ті організації, які
співпрацюють з ЄС та його країнами-членами (а значить, і з Німеччиною) в рамках програми
"Східного партнерства".
"Путінізація" України
Глава українського уряду Микола Азаров тим часом відкрито стверджує, що закордон
розпалює заворушення у його країні. Таким чином він оголошує Євросоюз ворогом. Адже у рамках
укладеного з Києвом "Східного партнерства" Європа підтримує багато важливих суспільних
проектів в Україні. Ще минулого року українське керівництво прагнуло співпраці з ЄС. Потім воно
зупинило процес, пославшись на тиск з Москви. Нині ж українська влада, вочевидь, хоче на повній
швидкості дати задній хід – геть від Європи. А кожна суспільна організація, яка підтримує контакт
з Європою чи іншими західними країнами, тепер стає проблемою.
У такий спосіб українське керівництво тепер безумовно підпорядковується Москві в усіх
політичних питаннях: відмовою від подальшого зближення з ЄС під приводом російського впливу
Україна здала свій зовнішньополітичний суверенітет. Солідна фінансова підтримка завела Україну
під опіку Москви. Тож нині вона й у внутрішній політиці виконує вказівки Кремля. Україна
дозволяє себе "путінізувати". Очевидно, Київ отримав від Путіна не лише гроші, а й завдання
ліквідувати будь-яку опозицію та будь-яку активність громадянського суспільства, пов’язану з
Європою.
Київ забиває гвіздками двері у Європу
На підтвердження цього українські спецслужби нині складають списки іноземців, яких
нібито вважають загрозою національній безпеці. Служба безпеки України підтвердила це на запит
Deutsche Welle. У списку, схоже, і деякі німці. Імен, однак, не назвали. Тим часом навіть депутати
Європарламенту, які в останні тижні знову і знову намагалися встановити контакт з
проєвропейським рухом в Україні, обговорюють те, що на них ведуть досьє.
Поки що Європейський Союз лише застерігає Україну та наголошує, що двері до Європи
мають залишатися відкритими. Це правильно, адже йдеться про людей в Україні, переважна
більшість яких, згідно з опитуваннями, прагне демократії, правової держави та європейських
стандартів життя. Однак українська влада вже давно щільно забиває двері до Європи гвіздками.
Вона хоче заблокувати шлях України до Європи.
DW.DE

17.01.2014. ЄС розбиратиметься з Росією через Україну
Відносини між Брюсселем та Москвою напружені. Найближчий саміт Росія - ЄС рекордно
скоротили до 2,5 годин. Говоритимуть про політику сусідства, зокрема - про російський тиск на
Україну.
Наступний саміт Росія - ЄС має відбутися у Брюсселі в вівторок, 28 січня. Зустріч
президента Росії Володимира Путіна, президента Європейської Ради Германа ван Ромпея та глави
Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу триватиме всього дві з половиною години. Це буде
найкоротший саміт представників Брюсселю та Москви, починаючи з 1997 року, зауважує агенція
dpa.
Якщо раніше чільні політики зустрічалися на спільній вечері перед початком офіційного
саміту, щоб обговорити найгостріші питання, то на зустрічі в січні заплановано тільки спільний
обід, на якому обговорять "напрямки партнерства". Про це повідомила речниця ЄС у четвер, 16
січня.
Відносини між Брюсселем та Москвою нині напружені. Обговорювати майбутні договори,
які ще не готові до підписання, немає сенсу. Найсуперечливіше питання зараз - політика сусідства
Європейського Союзу щодо держав "Східного партнерства".
Ідеться насамперед про угоду про асоціацію між Україною та ЄС, яка була відкладена з
ініціативи української сторони безпосередньо перед листопадовим самітом "Східного партнерства"
в Вільнюсі. Про це повідомляє dpa з посиланням на дипломатичні кола. Бажання ЄС обговорити
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на саміті з Росією тиск РФ на Україну та інші держави "Східного партнерства" озвучив наприкінці
грудня Герман ван Ромпей.
Переговорів "Україна - ЄС - Росія" бути не може
Євросоюз ще раз підтвердив свою позицію: Росія не повинна втручатися в переговори щодо
асоціації між Україною та ЄС. "Наша позиція залишається чіткою: не може бути тристоронньої
дискусії про наші двосторонні угоди або відносини з нашими сусідами. Ми намагаємося пояснити
нашим російським партнерам…, що угода про асоціацію Україна-ЄС - не за рахунок Росії, і що Росія
також зможе виграти від цієї угоди", - пояснив представник єврокомісара з питань розширення і
європейської політики сусідства Штефана Фюле Пітер Стано. На прохання агенції "ІнтерфаксУкраїна" він прокоментував таким чином заяву прем'єр-міністра України Миколи Азарова. 27
грудня Азаров сказав, що умовою переговорів із ЄС про асоціацію є участь Росії.
Водночас представник Фюле не виключив ситуації, коли під час обговорення з Україною,
Росією або іншими партнерами виникнуть питання, що потребують поглибленого обговорення.
"Ми завжди відкриті для такої дискусії, але потім - у відповідному двосторонньому форматі", уточнив представник єврокомісара. За його словами, дату майбутнього саміту Україна - ЄС ще не
визначено.
DW.DE

18.01.2014. Євросоюз – Януковичу: «quo vadis?»
Європейські політики засудили те, що президент Віктор Янукович підписав ухвалені
Верховною Радою 16 січня закони.
"Залишається тільки одне запитання після нещодавно підписаних законів - quo vadis
("Куди прямуєш". - Ред.), пане президенте?", - написав у своєму блозі на Twitter комісар ЄС з
питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.
Своєю чергою міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт застеріг українську владу від
подальшого посилення політичних репресій.
"Хаос всередині режиму у Києві. Повідомлення про відставки, звільнення і загальна
невизначеність. Режим, скоріш за все, спробує посилити подальші репресії", - написав він у своєму
Twitter.
До тих, хто засудив ухвалення українських законів, які, на думку багатьох, суттєво
обмежують право на мирні зібрання та свободу слова в Україні, долучилися зовнішньополітичні
відомства Польщі та Естонії.
"Вони віддаляють Київ від Євросоюзу та змушують сумніватися у правдивості декларацій
влади про бажання надалі працювати задля європейської інтеграції. Такі дії також ставлять під
сумнів справжнє функціонування держави права в Україні", - наголосили у польському МЗС.
"Естонія засуджує поспіхом ухвалені в Україні закони, зміст яких спрямований на
обмеження основних прав і свобод громадян та які явно не сприяють поліпшенню нинішньої
ситуації, а створюють ще більший конфлікт в українському суспільстві", - йдеться у заяві голови
МЗС Естонії Урмаса Паета.
Раніше з критичними заявами з приводу останніх змін українського законодавства
виступили міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг, його німецький колега ФранкВальтер Штайнмайер та державний секретар США Джон Керрі.
Подив у відповідь
Попри заклики від представників США, ЄС та ОБСЄ не робити цього, у п'ятницю Віктор
Янукович підписав скандальні закони. Документи містять низку нових обмежень, а також
посилюють відповідальність за деякі вже передбачені законодавством порушення, багато з яких
стосуються участі в акціях протесту.
У суботу українське МЗС поширило заяву, у якій висловило подив з приводу занепокоєння
нещодавно ухваленими законами діючого голови ОБСЄ, президента Швейцарії Дідьє
Буркхальтера.
"Підкреслюємо, що закони, прийняті парламентом України 16 січня 2014 року, спрямовані
на імплементацію в українському законодавстві низки норм, які вже існують в законодавстві
багатьох європейських держав, відповідають загальновизнаним демократичним стандартам і
міжнародним практикам та є сумісними із зобов'язаннями в рамках ОБСЄ", - заявили в МЗС
України.
Напередодні голова фракції Партії регіонів у парламенті Володимир Єфремов в ефірі "5
каналу" заявив, що в обговоренні ухвалених у четвер законів брали участь депутати від опозиції.
"І, більше того, по всіх законопроектах, які проголосовані, є позитивне рішення комітету.
Не просто, що комітет розглянув, а що є позитивне рішення комітету про те, що прийнятий за
основу і в цілому", - заявив він.
Депутат від "Батьківщини" Андрій Пишний назвав слова Володимира Єфремова "нахабною
брехнею".
Нові закони набудуть чинності після оприлюднення в офіційних виданнях.
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18.01.2014. Із зростанням ваги пропутінських ультраправих
новий склад Європарламенту буде менш прихильним до України.
Новий склад Європарламенту буде менш прихильним до України, якщо в ньому зросте
питома вага пропутінських ультраправих. Про це пише у статті для «Українського тижня» Роман
Горбик.
«Аналітики очікують, що популісти всіх ґатунків можуть дістати від 16% до 25% на виборах
до Європарламентуцього року, а десята частина новообраних депутатів будуть, імовірно,
ультраправими. 2014-й може виявитися їхнім зоряним часом, а склад наступного Європарламенту
– менш прихильним до України та її європейських прагнень», - йдеться у статті.
Як стверджує Горбик, «у цій ідеологічно-геополітичній розстановці українські ультраправі
виявилися чужими серед своїх».
«Європейські колеги відмовляються сприймати їх як рівних собі й віддають перевагу тому,
чия позиція сильніша. В очах західних неофашистів Путін уже виріс на неформального лідера, а
його Митний союз – це перший крок до реалізації російської фашистської ідеологеми про
«Євразійську імперію». У боротьбі з нею українцям варто сподіватися на підтримку європейського
політичного мейнстриму, а не ультраправих, і це ставить перед вітчизняними радикалами певну
планку ліберальності, демократичності й поваги до прав людини. Усвідомити це варто насамперед
їм самим», – наголошує Горбик.
Тиждень UA

19.01.2014. Глава МЗС Швеції: Україна може втратити своє
майбутнє.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що Україна втрачає своє
майбутнє. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Це не Захід втрачає Україну. Йдеться про те, що Україна втрачає своє майбутнє», –
написав Більдт, коментуючи статтю видання Bloomberg під назвою «Захід втрачає Україну».
Напередодні шведський міністр заявив, що в Києві склалася невизначена ситуація.
«Хаос всередині режиму в Києві. Повідомлення про відставки, звільнення і загальна
невизначеність. Режим, скоріш за все, спробує посилити подальші репресії», − зауважив Більдт.
Нагадаємо, раніше Більдт закликав своїх європейських колег обговорити події в Україні на
зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 20 лютого.
Тиждень UA

19.01.2014. У ЄС закликають не загострювати ситуацію у Києві
У ЄС з занепокоєнням спостерігають за розвитком подій в Україні та наголошують, що
потрібно уникнути загострення ситуації й насильства. Посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський
закликав учасників протистоянь у Києві не загострювати і без того складну та небезпечну
ситуацію. "Атака міліції може дати привід тим, хто не хоче політичного розв'язання кризи",
зазначається в коментарі Томбінського, переданому агентству "Інтефакс-Україна". Про те, що слід
уникнути насильства під час вуличних протестів у Києві, заявив і міністр закордонних справ
Швеції Карл Більдт. "Велика масова маніфестація на Майдані проти законів репресивного режиму.
Також величезне розгортання сил безпеки. Потрібно уникнути насильства", - написав керівник
шведського зовнішньополітичного відомства у своєму твіттері у неділю, 19 січня.
Ще раніше в інтерв'ю Громадському телебаченню Карл Більдт повідомив, що ситуацію в
Україні обговорять на своєму засіданні у понеділок, 20 січня, міністри закордонних справ країн ЄС.
Під час масових протестів у неділю у Києві сталися сутички між демонстрантами та
правоохоронцями. Коли учасники акції спротиву дійшли до кордону правоохоронців на вулиці
Грушевського у Києві, між радикально налаштованими людьми та міліцією почалися
заворушення. Увечері проти людей, які брали участь у сутичках на вулиці Грушевського біля
стадіону імені Лобановського було застосовано водомети, передає "Інтерфакс". Після цього люди
трохи відійшли від кордону правоохоронців.
DW.DE

19.01.2014. ЄС і США ведуть переговори про санкції проти
української влади
Міністр закордонних справ Швеції зазначив, що, "незважаючи на наші серйозні
розбіжності з легітимною владою України і президентом Януковичем, він все одно залишається
демократично обраним і буде залишатися таким до наступних виборів". Міністр закордонних
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справ Швеції Карл Більдт підтвердив, що європейці ведуть переговори з американцями
щодо санкцій проти української влади.
"Ми говорили про це з американцями. Це було насамперед пов'язано з питанням
насильства. Ми займаємо чітку позицію щодо того, що насильство не повинно використовуватися
української влади проти мирних протестувальників. І я впевнений, що ми продовжуємо бути в
контакті з американцями в цьому, і побачимо, що буде далі. Однак ми відрізняємося від
американців в тому плані, що для нас важливими є також європейські зобов'язання України, і я
думаю, що саме це питання зараз є основним", - сказав Більдт в інтерв'ю "Громадському
телебаченню".
Міністр зазначив також, що, "незважаючи на наші серйозні розбіжності з легітимною
владою України і президентом Януковичем, він все одно залишається демократично обраним і
буде залишатися таким до наступних виборів".
У той же час він підкреслив, що Євросоюзу слід досягти чітких зобов'язань з боку
української влади щодо вільних та чесних виборів".
"Ми будемо робити все можливе, щоб у наступному році на виборах поважали існуючих
кандидатів. Будемо дивитися, що можна зробити з боку ЄС, щоб Україна не стала новою
Білоруссю, втрачаючи і своє майбутнє, і досягнення періоду незалежності", - підкреслив Більдт.
Він нагадав, що ЄС дуже схвильовані тим, що відбулося у ВР і сутністю прийнятих законів".
ZN.UA

20.01.2014. ЄС офіційно не розглядає питання санкцій проти
української влади
Питання про введення санкцій відносно представників України в Брюсселі в порядку
денному не стоїть, заявила глава європейської дипломатії Кетрін Ештон. Разом з тим, члени Ради
ЄС не заперечують, що цей інструмент є в арсеналі можливих дій Брюсселя. Верховний
представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської
комісії Кетрін Ештон дає зрозуміти, що Брюссель на даний момент не розглядає питання
про введення санкцій щодо України.
Це випливає з його відповіді на запитання, що пролунав в понеділок в Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому
також розглядалося "українське питання".
"Ми продовжуємо закликати українську владу (у відношенні того - ред.), що вони дали
зобов'язання не тільки ЄС, але і людям. В моєму обговорення з президентом Януковичем він
говорив про свої амбіції мати Угоду про асоціацію, і щоб були сильні відносини як з нами, так і з
сусідньою Росією. Це - підхід, яким ми будемо йти", - цитує Ештон "Інтерфакс-Україна".
У той же час, як заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, цей
інструмент також є в арсеналі можливих дій ЄС: "Ми ще не дійшли до цього етапу (санкцій). Але
ми дивимося на різні інструменти, які ми могли б застосувати пізніше".
Більд також сказав, що ЄС буде уважно стежити за тим, як будуть розвиватися події в
Україні, повідомляє УНІАН.
"Ми подивимося, як буде розвиватися ситуація. Ми ще не знаємо, що буде під час
переговорів (влади і опозиції). Ми подивимося. Зараз розглядаємо різні варіанти. Багато речей є в
арсеналі", - сказав Більдт.
ZN.UA

20.01.2014. Німецький політолог: «Майдан – уе грандіозна
інституція, але він і зобов’язує»
Експерт з питань Східної Європи, професор Кельнського університету Ґергард Сімон про
протести в Україні, українську опозицію та можливі санкції.
DW: У Києві знову дійшло до насильства. Як ви оцінюєте ситуацію? Хто винен? Опозиція
не впоралася?
Ґергард Сімон: Звісно, опозиція теж не впоралася. Тому що вона не може запропонувати
нічого реалістичного людям, які у великій кількості тиждень за тижнем, неділю за неділею
виходять на Майдан. Опозиція весь час повторює ті самі вимоги - відставку Януковича та нові
вибори. Лідери опозиції знають або мусили би знати, що ці вимоги у такій формі сьогодні
нездійсненні.
Що опозиція мала би робити інакше?
Я не можу, сидячи в Кельні, давати українській опозиції якісь поради, як треба діяти. Але я
хотів би наголосити, що політична діяльність - це щось більше, ніж організація великих
демонстрацій. Вони, звісно, теж потрібні, але треба більше, ніж масові демонстрації. Потрібна
політична програма та інструменти, за допомогою яких можна також це здійснити. Марно битись
головою об стіну - це ніяка не політика, така політика не може бути успішною. Майдан - це
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грандіозна інституція, але він і зобов'язує. Він зобов'язує тих, хто його вибудував, залишатися
раціональними, а не лише за допомогою емоцій робити політику. Те, як опозиція нині поводиться,
на мій погляд, вводить в оману її саму та людей у Києві.
На вашу думку, наскільки міцними є нині позиції Януковича?
Янукович, звичайно, також і через ці багатотижневі протести, ймовірно, послаблений, але
менше, ніж опозиція. Як видається, сподівання опозиції, що частина міліції або частина Партії
регіонів перейде на їхній бік, не справдилися. Режим, на мій погляд, ще міцно тримається в сідлі.
Він послаблений через тривалі протести, але, я вважаю, що режим нині не в тій ситуації, що він
уже завтра може впасти.
Що може зробити Захід у цій ситуації? Чи має бути запроваджено санкції, які опозиція
безрезультатно вимагає вже упродовж тижнів?
Санкції, звісно, доречні. Питання лише як і проти кого, адже санкції мають бути
адресними. Мають бути названі імена. Це міг би бути президент, міністр внутрішніх справ,
керівництво міліції. З огляду на те, що діється в Києві, опозиція також опинилася у складній
ситуації. Очевидно, що бійки з правоохоронцями почали провокатори, а не демонстранти чи
опозиційні лідери.
Чи може Захід стати посередником між опозицією та владою тепер, після цієї ескалації?
Сумніваюсь, що Захід зараз міг би виступити в ролі посередника. Якщо хтось і міг би стати
посередником, то це була би Польща, можливо, польський уряд.
DW.DE

20.01.2014. ЄС занепокоєний подіями в Україні
Рада Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин висловила глибоку стурбованість у
зв'язку з подіями в Україні.
Таке рішення ухвалили в ході засідання ради ЄС у понеділок у Брюсселі, повідомила на
своїй сторінці у Twitter представник голови європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя
Косьянчич.
"Рада ЄС ухвалила рішення щодо України: (Висловила. -Ред.) стурбованість стосовно
нещодавнього розвитку подій, закликає до широкого діалогу для демократичного вирішення
політичної кризи", - повідомила пані Косьянчіч.
Своєю чергою голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус написав, що ЄС також стурбований у
зв'язку з ухваленим 16 січня Клацнутипакетом законів.
"Я пильно стежу за подіями в Україні останні кілька днів. Я бачу, що президент Янукович
говоритиме сьогодні з опозицією (За словами Ганни Герман, сам президент участь
у Клацнутизустрічі не братиме. - Ред.). Я сподіваюся, що це позитивний рух вперед", - сказала
перед засіданням верховний представник ЄС з закордонних справ Кетрін Ештон.
"Рада ЄС ухвалила рішення щодо України: (Висловила. -Ред.) стурбованість стосовно
нещодавнього розвитку подій, закликає до широкого діалогу для демократичного вирішення
політичної кризи", - повідомила пані Косьянчіч.
Своєю чергою голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус написав, що ЄС також стурбований у
зв'язку з ухваленим 16 січня Клацнутипакетом законів.
"Я пильно стежу за подіями в Україні останні кілька днів. Я бачу, що президент Янукович
говоритиме сьогодні з опозицією (За словами Ганни Герман, сам президент участь
у Клацнутизустрічі не братиме. - Ред.). Я сподіваюся, що це позитивний рух вперед", - сказала
перед засіданням верховний представник ЄС з закордонних справ Кетрін Ештон.
Напередодні чергове Народне віче переросло у Клацнутисутички на вулиці Грушевського,
коли люди спробували пройти до урядових будівель, але їх зупинили силовики.
Європа: насильство - не відповідь
На події у Києві раніше відреагували в окремих європейських країнах. Зокрема, міністр
закордонних справ Данії Хольгер Нільсен висловив упевненість, що Рада ЄС "пошле чіткий сигнал
щодо того, що відбувається в Україні - неприйнятно".
Його британський колега Вільям Хейг написав у себе у Twitter: "З занепокоєнням стежу за
повідомленнями про насильницькі сутички в Україні. Насильство не є відповіддю".
"Звертаємося до обох сторін зберігати спокій. Очевидно, що відповідальність за розвиток
подій лежить на владі, оскільки саме в її розпорядженні перебуває найсильніший інструмент
впливу на розвиток подій", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Своєю чергою міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт назвав пакет ухвалених
законів найрепресивнішим законодавством, яке ухвалював будь-який парламент у Євросоюзі за
десятиліття існування об'єднання.
"Те, що сталося вчора, я думаю, є наслідком того пакета репресивних законів, які були
прийняті у четвер", - сказав він.
США засудили владу
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Раніше на події у Києві ввечері 19 січня та вночі проти 20 січня відреагували США,
заявивши, що зіткнення є результатом того, що влада не дослухалася до вимог народу.
Речниця Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден оприлюднила критичну заяву
щодо подій в Україні та дій влади.
"Ми глибоко стурбовані насильством, яке відбувається сьогодні на вулицях Києва і
закликаємо всі сторони до негайного врегулювання ситуації", - сказано в заяві. Але пані Гейден
також зазначає, що напруженість в Україні є "прямим наслідком невизнання урядом законних
претензій свого народу".
"Натомість, він (Уряд. - Ред.) здійснював спроби послабити основи демократії в Україні
шляхом криміналізації мирного протесту і позбавлення громадянського суспільства та політичних
опонентів ключових демократичних гарантій, відповідно до закону", - сказано в повідомленні.
США закликають український уряд скасувати закони, ухвалені на резонансному засіданні
парламенту минулого тижня, а також розпочати діалог з опозицією.
Вона також зазначила, що США продовжують розгляди можливі дії у відповідь на
насильство, зокрема і санкції.
Росія звинуватила Захід
За розвитком подій в Україні стежать стежать і в Росії - про це повідомили з Держдуми.
Зокрема, голова комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками
Леонід Слуцький заявив, що за загостренням ситуації і Україні стоять "стратегічні друзі" із Заходу.
"Через різні неурядові організації вони фінансують провокації, які виливаються у вуличні
заворушення, погроми, ніяк не поєднуються з цивілізованою європейською ідеєю, до якої так
наполегливо закликають Україну", - заявив Леонід Слуцький.
А перший перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников, який також є заступником
голови ЦК КПРФ, заявив, що у нинішній ситуації президенту України Віктору Януковичу слід діяти
рішучіше: "Виходячи з того, що він має справу саме з зовнішніми силами, які провокаційно і грубо
втручаються у справи України, вдаючись до насильства".
"Якщо восени було визначене та очікуване протестне обурення представників Західної
України і прозахідно налаштованих киян, то січневий Євромайдан - це всуціль троянський кінь
іноземних спецслужб", - додав він.
Віктор Янукович пізно ввечері в неділю доручив секретарю Ради національної безпеки та
оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та
адміністрації президента України для розгляду питань з врегулювання політичної кризи.
"Також Глава держави доручив провести зустріч учасників робочої групи із
представниками опозиції у понеділок 20 січня 2014 року", - сказано в повідомленні на сайті
президента.
BBC Україна

20.01.2014. Висновки Ради ЄС щодо України (повний текст).
Тиждень.ua публікує переклад повного тексту, який ухвалила щодо України нині Рада
міністрів закордонних справ ЄС. Рада міністрів закордонних справ ЄС
Рада дійшла до наступних висновків:
1. Нагадуючи про заяву Високого представника Кетрін Ештон від 17 січня 2014 року, Рада
ЄС висловлює своє глибоке занепокоєння з приводу законів, ухвалених 16 січня Верховною Радою
України за сумнівних процедурних обставин. Ці законодавчі акти значно обмежать засадничі
права українських громадян на об’єднання, свободу медіа та преси, а також серйозно уріжуть
діяльність громадських організацій. ЄС закликає українську владу забезпечити перегляд цих
законів та привести їх у відповідність з європейськими та міжнародними зобов’язаннями України.
2. ЄС дуже занепокоєний нещодавнім розвитком подій в Україні та закликає всі сторони
шукати всеохопного діалогу й демократичного розв’язання нинішньої політичної кризи –
розв’язання, що відповідатиме сподіванням українського народу. Він закликає всі залучені
сторони до стриманості, а владу – до повного шанування та захисту права мирних демонстрантів
на збори, свободу слова та преси. Щодо всіх насильницьких дій слід провести належне
розслідування та притягти до відповідальності тих, хто за них відповідальний.
3. Нагадуючи про Висновки Ради ЄС, ухвалені 10 грудня 2012 року, ЄС заявляє про те, що
він залишається вірним ідеї політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським
Союзом, що спиратиметься на шанування спільних цінностей. Він також залишається вірним ідеї
підписання Угоди про асоціацію, включно з розділом про глибоку та всеосяжну зону вільної
торгівлі, щойно Україна буде до цього готовою.
Тиждень.ua
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20.01.2014. Європарламентар: Україні загрожує хаос, яким
може скористатися Кремль
Глава делегації Європейського парламенту зі співпраці з Україною Павел Коваль вважає,
що якщо хаос охопить всю столицю України, то це буде неймовірна втрата для країни, бо
провокуватиме владу до застосування сили. Про це він сказав в ефірі польської радіостанції RDC.
«Звичайно, я не впевнений, що це (сутички – Ред.) не перейдуть у більший хаос. Якщо він
охопить усю столицю України, то це буде неймовірна втрата для країни. Це провокуватиме владу
до застосування сили. Ймовірно, після цього уряд стане ізольованим і впаде як великий шматок в
руки Кремля, а такого сценарію ніхто не хотів би», - вважає Коваль.
Депутат Європарламенту вважає, що в Україні не буде громадянської війни, проте їй
загрожує хаос, з якого може скористатися Москва.
За словами Коваля, Польща повинна бути готова до такого сценарію, тому президент має
скликати засідання Ради національної безпеки:
«Я весь час кажу про цю проблему, аби ми вийшли із заціпеніння. Вже маємо поруч
Білорусь… Польща не може дозволити ще один такий варіант», - заявив політик.
Тиждень UA

21.01.2014. Джерело: Окремі країни ЄС можуть застосовувати
сануції до української влади
Джерела видання The EUobserver повідомляють, що вчора, 20 січня, під час зустрічі
міністрів закордонних справ ЄС вперше з того часу, як українська влада почала застосовувати силу
до протестувальників, на рівні ЄС обговорювалося питання застосування санкцій до української
влади.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт порушив мовчання ЄС щодо застосування
потенційних санкцій стосовно України. Вчора, 20 січня, перед зустріччю міністрів закордонних
справ ЄС у Брюсселі на запитання щодо можливості застосування санкцій щодо України, він
відповів, що не виключає цього.
«Ми побачимо, що буде», - заявив міністр.
Під час зустрічі він написав у твіттері: «ЄС має почати придивлятися до ефективних
інструментів проти корумпованих суб'єктів, що також маневрують в темних кутках української
політики».
Як пише The EUobserver, після зустрічі він повідомив журналістам: «Я думаю, що ми
повинні розглядати різні інструменти, спрямовані проти корумпованих грошей (в Україні -Ред.)».
Шведські дипломати відмовилися надати детальнішу інформацію.
Проте джерело The EUobserver в ЄС зазначило, що «було обговорення санкцій, деякі країни
підняли це питання» під час обіду міністрів закордонних справ ЄС – це вперше це питання
виникло під час обговорення в ЄС на такому рівні з того часу, як Україна задіяла силу проти
демонстрантів.
«Зауваження Більдта не з’явилося ні звідки», - пише The EUobserver.
США вже вписали міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка і до 20-ти інших
чиновників у попередній список тих, до кого може бути застосовано санкції.
Високопоставлене джерело в уряді з іншої держави ЄС повідомило, що окремі країни ЄС
можуть ввести односторонні заходи в очікуванні на відповідні заходи на рівні ЄС.
«Можна мати національні чорні списки, що базуються цілком на рішеннях держави», повідомило джерело, проте воно додало, що до списку складно буде вносити олігархів, тому що
навіть у національних системах, необхідно довести, чому ця людина в списку, і це не може бути
цілковито політичний аргумент.
«Я думаю, в першу чергу, у списку для застосування санкцій опиняться посадові особи,
відповідальні за застосування сили», - повідомило джерело.
Тиждень UA

22.01.2014. ЄС вимагає зупинити насильство в Україні, США
діють
Глава європейської дипломатії Кетрин Ештон вимагає негайно припинити застосування
насильства в Україні. У США відкликали візи тим, хто відповідальний за розгін Майдану.
Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кетрин Ештон вимагає "негайного"
припинення насильства. "Я гостро засуджую насильницьку ескалацію подій у Києві, яка призвела
до загибелі двох людей", - заявила Ештон у Брюсселі, повідомляє AFP у середу, 22 січня. За її
словами, ці події є причиною її сильного занепокоєння.
"Закликаю усіх учасників до стриманості, - сказала верховна представниця ЄС з питань
зовнішньої політики та політики безпеки. - Усі насильницькі дії повинні бути негайно припинені, а
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їх обставини швидко з'ясовані". Від імені ЄС Ештон закликала притягти до відповідальності осіб,
причетних до актів насильства.
Також Ештон закликала уряд та опозицію в Україні до діалогу "на найвищому рівні",
оскільки насильство, на її переконання, не може вирішити політичну кризу в країні. Крім того,
Ештон висловила глибоке занепокоєння нападами на журналістів та повідомленнями про
зникнення людей.
США діють
Між тим посольство США в Україні відкликало візи декількох українців, які були пов'язані
з насильством. Як повідомляється на сайті американського посольства, у відомстві розглядають
подальші заходи щодо осіб, відповідальних за застосування насильства зараз в Україні.
"Оскільки візові справи за законами США є конфіденційними, ми не можемо коментувати
індивідуальні випадки. Наголошуємо, що Державний департамент має широкі повноваження
скасовувати візи на основі інформації, що вказує на неможливість допуску отримувача візи на
територію США, і ми розглядаємо подальші кроки проти тих, хто несе відповідальність за нинішнє
насилля", - заявлено у повідомленні.
DW.DE

22.01.2014. Президент Європарламенту вражений подіями в
Києві
Президент Європарламенту Мартін Шульц приголомшений повідомленнями про жертви в
результаті зіткнень між правоохоронцями та демонстрантами на вул. Грушевського в Києві і
закликає сторони до діалогу.
Про це Шульц повідомив на своїй сторінці в Twitter. «Вражений повідомленнями про
жертви на тлі ескалації протестів на Україні. Необхідний діалог, а не криваві вуличні бої», —
написав глава ЄП. Нагадаємо, 19 січня на вулиці Грушевського в столиці почалися масові
зіткнення між протестуючими і міліцією. Причиною їх стала відмова міліції пропустити
мітингувальників до будівлі Верховної Ради.
News One

22.01.2014. ЄС погрожує припинити всі стосунки з офіційним
Києвом: кров на вулицях все змінила.
Європейський Союз може припинити офіційні відносини з Україною, якщо підтвердиться,
що міліція стріляла в демонстрантів вогнепальною зброєю. Про це заявив віце-президент
Європейського парламенту Яцек Протасевич.
"Новини з України шокують... після цього ми не можемо мати справу з Україною так, як
раніше, - сказав пан Протасевич. Якщо це правда (що міліція відкрила вогонь проти демонстрантів
- Ред.), то відносини України і Європейського Союзу зазнають кардинальних змін".
"Діалог з Україною перебуває під загрозою і може бути призупинений сьогодні", наголосив Протасевич.
"Кров на вулицях усе міняє", - додав політик.
Як повідомлялось, раніше верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої
політики Кетрін Ештон закликала "негайно припинити" ескалацію насильства в Києві після
повідомлення про перших загиблих у протестах.
Нагадаємо, сьогодні під час сутичок у Києві на вулиці Грушевського від кульових
поранень загинуло двоє протестувальників.
Міністерство внутрішніх справ України заперечило застосування вогнепальної зброї на
вулиці Грушевського.
Крім того, підтвердилась інформація про смерть протестувальника, якого бійці "Беркуту"
скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
Тиждень UA

22.01.2014. Експерт: після жорсткої реакції США оточенню
Януковича загрожують і санкції ЄС
Українські протестувальники заслуговували на те, щоб США швидше застосували санкції
проти людей, пов’язаних із застосуванням сили. Про це в коментарі Тиждень.ua заявив політичний
аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач.
«З точки зору інтересів України й українців, й уникнення жертв, які сьогодні сталися, це
виглядає запізно, але з точки зору американців – їм потрібен був факт такого роду, зокрема
вбивства. На превеликий жаль, це жертви, яких уже не повернеш. Ясно що українські повстанці
заслуговували на швидшу реакцію», – наголосив Горбач.
За його словами, скоро можна чекати санкцій від очільників ЄС.
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«ЄС буде орієнтуватися на позицію США. Безумовно, перехід США до рішучих дій у цьому
напрямку підштовхне європейських політиків діяти аналогічно. Варто зауважити, що ЄС буде
важко пройти усі бюрократичні процедури, де 28 країн-членів, особливо, якщо це стосується не віз,
а фінансів», вважає Горбач.
На його думку, ЄС не застосувало санкцій досі, тому що західні політики не бачать
альтернативи президенту Віктору Януковичеві.
«Картина в очах європейських політиків така: є законно обраний президент і законно
обрана влада. І цій структурі не протистоїть жоден легітимний орган. І вони не бачать
альтернативи цьому, апелюють до президента Януковича, який повністю ігнорує їхні заяви. Вони
не мають партнера в нашій політиці, з ким можна мати справу», – заявляє експерт.
«Так само наші силовики не мають суб’єкта, який би міг гарантувати їхнє майбутнє у разі
переходу на інший бік», – додає він.
За словами Горбача, такого роду санкцій не було в жодній країні СНД.
«Такого роду санкцій не було в жодній країні СНД. Були санкції у Білорусі, стосовно
Узбекистану, коли було придушено повстання. А, з іншого боку, є приклад Білорусі, де санкції не
принесли очікуваного результату», – наголошує Горбач.
Як повідомлялось, посольство США скасувало візи декількох громадян України, пов'язаних
із застосуванням сили.
Тим часом депутати законодавчого органу Російської Федерації підтримали заяву щодо
подій у Києві, засудивши дії української опозиції та демонстрантів, й закликали Захід припинити
сприяння ескалації конфлікту.
Нагадаємо, сьогодні під час штурму "Беркуту" від поранення загинуло двоє осіб. Помер ще
один протестувальник, "якого бійці "Беркуту" скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
Тиждень UA

22.01.2014. Баррозу: ЄС оцінює можливі свої дії щодо України
Президент Європейської комісії Хоче Мануель Баррозу висловив глибокі співчуття
родинам загиблих у Києві протестувальників і заявив, що ЄС визначатиме наслідки для відносин з
Україною. Про це йдеться в офіційній заяві президента Європейської комісії.
Баррозу шокований інформацією про загибель демонстрантів і висловлює глибокі
співчуття їхнім родинам.
«Ми засуджуємо найжорсткішим можливим чином застосування сили і насильства , і
закликаємо всі сторони негайно утриматися від неї, і почати вживати заходів, які допомогли б
деескалації ситуації», - йдеться у заяві Баррозу.
Президент Європейської комісії також підкреслив, що на українській владі лежить
зобов’язання розпочати діалог.
«Загальна ситуація погіршувалася протягом певного часу і я б хотів чітко підкреслити
фундаментальне зобов’язання української влади зараз вжити заходів щодо деескалації цієї кризи і
зокрема необхідність розпочати справжній діалог з опозицією і громадянським суспільством щодо
шляхів подолання цієї глибокої кризи», - заявив він.
За словами Баррозу, у Європейській комісії з великою тривогою стежать за нещодавніми
обмеженнями основних свобод в україні.
«Ми глибоко стурбовані щодо того, куди веде цей розвиток подій в Україні і
продовжуватимо уважно стежити за цими подіями, а також оцінюватимемо можливі дії з боку ЄС і
наслідки для наших відносин», - заявив Баррозу.
Тиждень UA

22.01.2014. На форумі у Давосі жертв сутичок в Києві
вшанували хвилиною мовчання
Під час робочої сесії всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія) жертв
сутичок у Києві вшанували хвилиною мовчання. Про це у своєму твіттері написав президент
Європейського парламенту Мартін Шульц.
«Хвилина мовчання за жертвами в Україні під час робочого засідання на всесвітньому
економічному форумі в Давосі. Будь-який економічний розвиток потребує спершу миру в країні», написав Шульц.
Як повідомлялось, сьогодні під час сутичок на Грушевського від кульових поранень
загинуло двоє протестувальників. Один з них - активний учасник Майдану Нігоян Сергій.
Від поранення загинув ще один протестувальник, його ім'я поки не відоме.
Міністерство внутрішніх справ України заперечує застосування вогнепальної зброї на
вулиці Грушевського.
Крім того, у Бориспільському районі, куди раніше було вивезено активіста Ігоря
Луценка, виявлено два трупи зі слідами тортур.
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22.01.2014. У ЄС погрожують призупинити відносини з Києвом
Європейський Союз може припинити офіційні відносини з Україною, якщо підтвердиться,
що міліція стріляла в демонстрантів вогнепальною зброєю, сказав ВВС віце-президент
Європейського парламенту Яцек Протасевич.
Під час сутичок з міліцією у Києві від вогнепальних поранень загинули щонайменше двоє
мітингарів. У МВС заперечують, що застосовували бойові набої
"Новини з України шокують... після цього ми не можемо мати справу з Україною так, як
раніше, - сказав пан Протасевич. Якщо це правда (що міліція відкрила вогонь проти демонстрантів
- Ред.), то відносини України і Європейського Союзу зазнають кардинальних змін".
"Діалог з Україною перебуває під загрозою і може бути призупинений сьогодні", - сказав
він.
"Кров на вулицях усе міняє", - додав політик.
Раніше верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої політики Кетрін Ештон
закликала "негайно припинити" ескалацію насильства в Києві після повідомлення про перших
загиблих у протестах.
"Я суворо засуджую ескалацію насильства у Києві вночі, яка призвела до жертв... Всі акти
насильства мають бути негайно припинені та ретельно розслідувані", - йдеться в заяві пані Ештон.
У Києві з вечора неділі тривають активні сутички на вулиці Грушевського в урядовому
кварталі.
Станом на ранок середи підтвердили загибель двох людей.
"Перейшли межу"
Зупинити насильство закликав українську владу і президент Європейської комісії Жозе
Мануель Баррозу.
"Я хотів би особливо підкреслити головну відповідальність української влади вжити дії,
щоб зняти ескалацію цієї кризи, і для цього залучити до діалогу опозицію, громадянське
суспільство", - заявив він у Брюсселі.
Пан Баррозу також висловив співчуття сім'ям загиблих мітингарів.
Стривожена зростанням насильства у Києві також Греція, яка головує в ЄС.
"Звертаюся до всіх в Україні з проханням проявляти стриманість та уникати насильства", написав у Twitter міністр закордонних справ Греції Евангелос Венізелос.
До діалогу між опозицією і владою закликав генеральний секретар НАТО Андерс Фог
Расмуссен.
"Я рішуче засуджую використання насильства. Насильство ніколи не може бути відповіддю
на політичну кризу", - йдеться в його заяві.
Свою заяву зробив і голова МЗС Польщі Радослав Сікорський: "Ви перейшли межу.
Померла людина, пролилася кров. Закликаємо обидві сторони до стриманості".
На думку міністра, основною причиною українських подій стало ухвалення репресивних
законів та відхилення від європейського курсу і реформ.
У середу посольство США в Україні повідомило, що Вашингтон скасував візит деяким
громадянам України у відповідь на дії проти протестувальників у центрі Києва.
У посольстві не назвали прізвища людей, яким скасували візи, пославшись на
конфіденційність.
США розглядає подальші кроки проти тих, хто відповідає за нинішнє насильство в Україні,
додали в дипломатичному представництві.
BBC Україна

23.01.2014. Баррозу попередив Януковича про можливі дії ЄС,
Ештон збирається до Києва
Якщо ситуація в Україні не стабілізується, ЄС розгляне відповідні дії, зазначив голова
Єврокомісії, в свою чергу Янукович запевнив голову ЄК, що не має наміру вводити надзвичайний
стан в Україні і схильний до діалогу з опозицією.
Під час телефонної розмови з президентом України Віктором Януковичем, голова
Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу попередив главу нашої країни про можливі дії ЄС, якщо
ситуація в Україні не стабілізується. Про це розповів офіційний представник ЄК Олів'є Байї.
«Баррозу сьогодні провів телефонні переговори з Януковичем. Використання сили для ЄК
не є відповіддю на політичну ситуацію. Він закликав негайно провести діалог з опозицією на
вищому рівні. Баррозу також нагадав, що, якщо ситуація на Україні не стабілізується, ЄС розгляне
можливі (відповідні) дії», - цитують слова Байї РІА Новини.
У свою чергу Янукович запевнив голову ЄК, що не має наміру вводити надзвичайний стан в
Україні і схильний до діалогу з опозицією, заявив офіційний представник ЄК.
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До того ж за інформацією Байї наступного тижня Київ відвідає верховний представник
Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент
Європейської комісії Кетрін Ештон.
Раніше повідомлялося, що голова ОБСЄ готовий бути посередником у переговорах опозиції
з владою України.
«У ОБСЄ є необхідні інструменти і механізми для роботи в якості неупередженого
посередника в таких ситуаціях, і він готовий підтримати українську владу з метою зниження
напруженості і запобігання подальшій ескалації», - заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних
справ Швейцарії Дідьє Буркгальтер.
До цього верховний комісар ООН із прав людини Наві Піллей закликав українську
владу відкласти набуття чинності законами, ухваленими парламентом 16 січня, які обмежують
свободу зібрань та слова.
Водночас ЄС закликає українську владу скасувати скандальні закони, ухвалені 16 січня, і
підтверджує готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною.
Голос Столиці

23.01.2014. Санкції ЄС проти України призведуть до ізоляції
опозиції – Шульц
ЄС може розглянути застосування санкцій проти українських посадовців, однак їх
застосування унеможливить подальші спроби ЄС допомогти залагодити конфлікт.
Таку думку у інтерв'ю німецькому виданню Deutschlandfunk висловив голова
Эвропарламенту Мартін Шульц.
"Якщо влада (України) продовжить спиратися на насильство, то необхідно дати їй
зрозуміти, що відповіддю на такі дії стане блокування банківських рахунків та візові обмеження", сказав він.
Однак Шульц вважає, що не можна таким чином "зачиняти двері".
"Якщо ми скажемо, що більше не ведемо переговорів з Україною щодо того, наприклад,
щоб повернутися за стіл переговорів про підписання угоди з ЄС, то ми підведемо людей на
Майдані, ми ударимо опозиції в спину. Тому що, якщо ЄС більше не говорить з Україною, то
опозиція опиниться в ізоляції", - вважає голова ЄП.
Відповідно Шульц вважає, що необхідно розглядати можливість введення санкцій, однак
не припиняти переговори з нинішньою владою.
Раніше комісар ЄС з питань бюджету Януш Левандовський заявив, що Євросоюз поки не
говорить про введення адресних санкцій проти представників керівництва України, але готовий
перевірити рахунки українських олігархів у банках країн ЄС.
Крім того, США у відповідь на дії, вжиті проти демонстрантів на Майдані в листопаді і
грудні минулого року, відкликали візи декількох українців, відповідальних за ескалацію
насильства.
DW.DE

23.01.2014. Євросоюз недооцінює серйозність ситуації в Україні,
– євродепутат
Депутат Європейського парламенту Павел Ковель вважає, що політична криза в Україні
може бути найбільш серйозною кризою на кордоні з ЄС з 1989-го року і Європа має поставитись до
неї з усією серйозністю.
Про це Павел Коваль написав у своєму Twitter’і.
«Це найбільш серйозна криза на наших кордонах з 1989 року. Це перевірка на практиці, чи
можемо ми в ЄС мобілізуватись. Висновки гіркі», – написав євродепутат.
Також П.Коваль додав, що у нього складається враження, що члени Бюро нацбезпеки та
більшість депутатів недооцінили серйозність ситуації в Україні.
«Важко з цим всім заснути», – написав також П.Коваль.
GALNET

24.01.2014. Росія готується втрутитися в справи України доки
ЄС "буркоче під ніс" - західні ЗМІ
Оглядачі зауважують, що в опозиції України немає стратегії, а президент хоче бути
Путіним. Пресс-служба президента РФ Росія готується втрутитися в справи України доки ЄС
«буркоче під ніс» - західні ЗМІ
Захід не розуміє політику президента України і опозиції, тому лише "бурмоче під ніс" і не
наважується на активні дії. Про це сьогодні пишуть західні ЗМІ. Зокрема німецьке видання Der
Spiegel пише, що опозиція, схоже, остаточно втратила контроль над демонстрантами на
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Євромайдані. В цей же час перспективи врегулювання політичної кризи в Україні поки немає.
Видання зазначає, що чергові переговори Віталія Кличка, Арсенія Яценюка і Олега Тягнибока з
президентом закінчилися лише мінімальними обіцянками з боку влади. "Демонстранти були
розчаровані, вони скандували: "Ганьба!". Багато молодих людей, прихопивши арматуру, пішли на
барикади. Не відомо, чи контролює Кличко настрої людей", - пише Der Spiegel, підкреслюючи, що
влада дотримується стратегії мінімальних і нульових поступок.
The Wall Street Journal теж повідомляє про те, що демонстранти на Євромайдані
"освистали" лідерів опозиції і не вірять обіцянкам влади відпустити затриманих. Видання також
зазначає, що президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і віце-президент США Джо Байден про
наслідки для української влади, якщо проти мирних мітингувальників буде застосована сила.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона "не тямить себе від люті" через події в
Україні. The Los Angeles Times також пише, що Джо Байден "застеріг, що нове кровопролиття буде
мати наслідки для відносин України з США і порадив уряду серйозно розглянути те, що викликає
справедливу стурбованість". При цьому Байден додав, що Вашингтон думає над подальшими
серйозними санкціями. Однак експерти вважають, що США навряд чи захочуть конфліктувати з
Росією ще й через Україну.
Французька газета Le Nouvel Observateur пише, що США лише обурюються, але діяти не
будуть. ЄС не розуміє стратегії влади і опозиції і лише "буркоче під ніс". А Тим часом Росія
готується втрутитися в події в Україні. "Сергій Лавров закликав європейські уряди не втручатися в
кризу, звинуватив демонстрантів у застосуванні "насилля і вибухівки", а також заявив, що Росія не
залишить Україну і не дозволить їй розколотися. Кодованою мовою Кремля це означає загрозу
російського втручання", - пише Le Nouvel Observateur. Оглядач вважає, що перед гучними заявами
Москви "Євросоюз виглядає сором'язливим". Французька газета зазначає, що саме Франція
протидіє введенням санкцій проти України, вважаючи їх "контрпродуктивними". "Іншими
словами, Франція активно штовхає українську владу в обійми Росії", - зауважує видання.
Інша французька газета Le Monde цитує болгарського політолога Івана Крастьова, який
вважає, що російська пропаганда "робить все, щоб підкреслити, що серед демонстрантів не лише
борці за свободу, але і екстремісти". "Але ж це неозброєні люди! Відмовившись від
конструктивного діалогу з опозицією, влада несе відповідальність за драматичний розвиток
подій", - вважає політолог. "В момент кризи президент хоче діяти як Путін, але він не Путін, а
Україна не Росія. Демонстрація сили, при тому що ви слабкі і в таборі противника відчувають вашу
слабкість, тільки розбурхує протест", - вважає болгарський експерт. Нагадаємо, що
сьогодні протестувальники та силовики "окопалися" на Грушевського та продовжують
контратаки. Під час зіткнень на Грушевського правоохоронці затримали більше 20
активістів. Сотня мітингувальників на Грушевського запаслась камінням, а міліція заливає згорілі
автобуси водою.
ТСН

24.01.2014. Єврокомісар Фюле зустрівся з Януковичем, на черзі
– опозиція
Прес-служба президента повідомила, що Віктор Янукович зустрівся з єврокомісаром з
питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
Подробиць про те, що саме обговорювали на зустрічі прес-служба не надала. Штефан Фюле
перебуватиме в Україні 24 і 25 січня. На вечір п'ятниці запланована також зустріч єврокомісара з
представниками опозиції та громадянського суспільства.
Наступного тижня до Києва планує приїхати Верховний представник ЄС з зовнішньої
політики Кетрін Ештон.
У п'ятницю також стало відомо про те, що МЗС Німеччини викликало для пояснень
українського посла.
"Ми хочемо засвідчити серйозність нашої критики", - заявив журналістам речник
німецького міністерства закордонних справ Мартін Шефер.
"Ми очікуємо, що посол негайно передасть наше повідомлення українському уряду, - додав
речник. - Ми сподіваємося та припускаємо, що уряд та опозиція визнали, що насильство не має
сенсу і що будь-яка нова ескалація з більшою кількістю загиблих не принесе Україні нічого
хорошого".
Речник МЗС Німеччини
За словами речника, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
поспілкувався зі своїм українським колегою Леонідом Кожарою та лідером опозиції Віталієм
Кличком.
Пан Штайнмаєр, за його словами, закликав пана Кожару припинити використання сили
проти мирних протестувальників.
Водночас речник МЗС закликав утриматися від насильства всі сторони протистояння.
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Посла України викликало також французьке МЗС, щоби висловити осуд реакції уряду на
протести в Києві.
Крім того, Литва готова прийняти на лікування українців, які постраждали під час
протестів у Києві. Про це написала президент Литви Даля Грібаускайте на своїй сторінці у Twitter.
"Литва підтримує український народ: вирішили прийняти поранених на лікування", написала вона.
Раніше пані Грібаускайте написала у мікроблозі, що вражена й засуджує насильством щодо
мітингувальників у Києві.
BBC Україна

30.01.2014. Баррозу і Туск закликали не допустити в Україні
насильства
Дональд Туск і Жозе Мануель Баррозу закликали владу України не вдаватися до насильства
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що для врегулювання
кризи в Україні потрібно в першу чергу зупинити насильство і почати політичний процес.
Така заява пролунала в Брюсселі після переговорів пана Баррозу з прем'єр-міністром
Польщі Дональдом Туском, скликаних з ініціативи глави польського для обговорення ситуації в
Україні.
"Те, що необхідно зробити зараз - це зупинити насильство і відкрити політичний процес в
Україні. Це на сьогодні - пріоритет", - заявив президент Єврокомісії.
Жозе Мануель Баррозу додав, що Євросоюз робить усе можливе для заохочення і
полегшення політичного діалогу між урядом, лідерами опозиції та громадянського суспільства,
задля чого, за його словами, в Києві цього тижня знову побували комісар ЄС з питань розширення
Штефан Фюле і верховна уповноважена ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон.
"Те, що необхідно зробити зараз - це зупинити насильство і відкрити політичний процес в
Україні. Це на сьогодні - пріоритет"
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який напередодні обговорив кризу в Україні на
засіданні голів урядів країн Вишеградської групи в Будапешті, закликав Європейський Союз
виробити єдиний для всіх країн та інституцій ЄС підхід до України.
Польські ЗМІ цитують пана Туска, який сказав, що передумовою діалогу Києва і ЄС має
бути припинення насильства на вулицях українських міст.
"Жодна українська влада не може розраховувати на діалог із нами [ЄС - ред.], допоки на
Майдані триватиме насильство, - сказав прем'єр-міністр Польщі після переговорів з Жоже
Мануелем Баррозу. - Європа готова до діалогу, але обов'язковою передумовою є припинення будьяких репресій і насильства".
"Жодна українська влада не може розраховувати на діалог із нами [ЄС - ред.], допоки на
Майдані триватиме насильство"
Панове Баррозу і Туск вкотре підтвердили позицію ЄС щодо Києва, яка полягає в тому, що
Угода про асоціацію та глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі "залишається на столі".
"Ми не змагаємося ні з ким. Ми хочемо, щоб українські люди вільно визначалися щодо
свого власного майбутнього. Суверенність України, як незалежної держави, повністю поважається.
Насильство має припинитися, нормальне функціонування інституцій повинно відновитися", упевнений президент Єврокомісії.
Він привітав рішення Верховної Ради скасувати репресивні закони.
"Це був антидемократичний пакет законодавства, який згортав персональні свободи. Ми
сподіваємося, що рішення парламенту буде введено в дію", - сказав пан Баррозу.
Він не коментував ухваленого напередодні провладного закону про амністію учасників
протестів, який учасники протестів в Україні не збираються виконувати.
BBC Україна

ЕНЕРГЕТИКА
10.01.2014. Відмова від реверсного газу: назавжди чи до літа?
Україна відмовилася від реверсу газу із Західної Європи, переорієнтувавшись виключно на
російське джерело постачань. Водночас експерти не виключають, що переорієнтація на російський
газ є тимчасовим кроком.
Україна вирішила відмовитися від реверсу газу із Західної Європи. Про це у четвер, 9 січня,
повідомив український міністр енергетики Едуард Ставицький. Він пояснив це тим що російський
газ взимку став дешевшим, ніж газ на європейських спотових ринках. "Поки що - російський газ,
тому що він дешевший на сьогодні", - сказав Ставицький.
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На сайті міністерства економічного розвитку та торгівлі з'явилося повідомлення про те, що
середня митна вартість імпортованого Україною газу в грудні становила 392,31 доларів за тисячу
кубометрів. А за словами Ставицького, "Нафтогаз України" і "Газпром" визначили ціну на газ для
України на перший квартал у 268,5 доларів за тисячу кубометрів.
Чи буде реверс актуальним?
Торік Україна отримала від німецької компанії RWE 1,977 мільярдів кубометрів газу. Цей
газ надходив в реверсному напрямку через газогони Угорщини та Польщі. За даними компаній
цих країн, в грудні обсяги прокачки газу знизилися до мінімальних. Угорська FGSZ Ltd
повідомила, що Україна в останньому місяці року, що минув імпортувала через мережі цієї
компанії лише 93,8 мільйони кубометрів. А через мережі польської PGNiG ще менше - 23 мільйони
кубометрів - вчетверо менше, ніж в листопаді.
Аж до грудня Едуард Ставицький запевняв, що Україна розвиватиме реверсні постачання
газу з ЄС, а в перші дні січня мало б бути підписано угоду про транзит цього газу зі Словаччини.
Через газогони цієї держави Україна могла би щороку отримувати вдесятеро більше газу, ніж
через Польщу та Угорщину разом. Українські урядовці запевняли, що диверсифікація поставок
газу до України залишається актуальною, незважаючи на домовленості з Росією про знижку на газ
з цієї країни.
Тепер же критики вважають, що припинення закупівлі газу в ЄС повертає Україну в
тотальну газову залежність від Росії, що може бути частиною "московських домовленостей"
Віктора Януковича з Володимиром Путіним. За цією версією, в разі відмови Москви давати Україні
газ, Києву не вдасться швидко відновити його реверс з ЄС, оскільки контракти затверджуються
заздалегідь. "Україна має кращі контракти про закупівлю газу з країнами ЄС, ніж з Росією, бо в них
є лише умова замовляти наперед на місяць. А в російських контрактах є жорсткі умови про відбір
певної кількості газу", — заявив журналістам директор київського Центру глобалістики "Стратегія
ХХІ" Андрій Чубик.
Ціна диктує вибір продавця
На відміну від нього, голова Фонду енергетичних стратегій Валентин Землянський вважає,
що відмова від купівлі газу на європейському спотовому ринку є суто економічним рішенням. "За
ціною російський газ тепер є приблизно на 100 доларів дешевшим. А якщо рахувати ще й транзит,
то пропозиція Росії на 150 доларів за тисячу кубометрів більш приваблива, ніж ціни на
європейському спотовому ринку", - сказав він у розмові з DW.
На думку Землянського, перспективи експорту газу з ЄС не відрізані, а лише відкладені.
"Жодних технічних проблем отримання газу з ЄС немає. Є лише проблема економічна. А саме ціна", - переконаний Землянський. З цим погоджується і президент київського Міжнародного
енергетичного клубу "Q-club" Олександр Тодійчук. Він закликає не політизувати відмову від
купівлі газу в ЄС і пояснює цей крок сезонними коливаннями ціни газу на європейських ринках.
Гра на здешевлення
Експерт нагадує, що ціни спотового ринку дуже нестійкі і в холодну пору року можуть
навіть перевищувати вартість газу, що купується за довготривалими контрактами. "Я не виключаю,
що нинішня тепла зима створить надлишки газу у сховищах, що значно знизить ціни на газ в ЄС
ближче до весни", - вважає Тодійчук.
На його думку, для України було б вигідним купувати влітку газ на ринках ЄС, оскільки він
тоді буває дешевшим за російський. А взимку - постачати російський газ, який може бути
дешевшим за ціни європейського спотового ринку. Тобто відмова від реверсних закупівель у ЄС
може бути тимчасовою. "Нам слід поступово збільшувати можливості для реверсних постачань, бо
сама їхня наявність буде стримувати російську сторону від збільшення газової ціни для України", сказав Олександр Тодійчук.
DW.DE

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
13.01.2014. У МЗС України не планують відновлювати візи для
громадян ЄС
Представник МЗС України не підтвердив у розмові з DW інформацію деяких українських
ЗМІ про наміри відновлення візового режиму для громадян країн ЄС. Представник міністерства
закордонних справ України спростував повідомлення деяких українських ЗМІ про те, що МЗС
планує відновити візовий режим для громадян ЄС. "Про такі інціативи мені нічого невідомо. За
моїми даними, про жодне скасування рішення, ухваленого Україною у 2005 році, у міністерстві не
йдеться", - сказав в в інтерв'ю DW керівник департаменту інформаційної політики МЗС України
Євген Перебийніс.
Візовий режим для громадян країн ЄС, Швейцарії та Ліхтенштейну було скасовано з 1
вересня 2005 року указом тодішнього президента Віктора Ющенка. Днями в деяких українських
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ЗМІ з'явилась інформація про те, що в Україні планується відновлення візового режиму для
громадян Євросоюзу.
"Відомо, що Україна ще у 2005 році в односторонньому порядку скасувала необхідність
оформлення віз для громадян Європейського Союзу. І природно ми очікуємо зараз зустрічних
кроків з боку ЄС", - наголосив Перебийніс. Він додав, що Україна виконує План дій щодо
безвізового режиму: "Ми сподіваємось, що найближчим часом зможемо перейти до другої фази,
яка дозволить у найближчі роки виконати цей план дій і забезпечити скасування візового режиму
з ЄС".
Як зазначають у МЗС України, домовленість про започаткування діалогу між Україною та
ЄС щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок українських громадян
до країн Євросоюзу (безвізового діалогу) була досягнута на засіданні Україна-Трійка ЄС на рівні
міністрів юстиції та внутрішніх справ 28-29 травня 2008 року у Києві. Політичне рішення з цього
приводу ухвалили під час Саміту Україна-ЄС 9 вересня 2008 року у Парижі. Діалог стосовно
скасування візового режиму між Україною і ЄС офіційно започаткували 29 жовтня 2008 році у
Брюсселі.
DW.DE

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
14.01.2014.
Єврокомісія
оголосила
туристичного проекту в Криму

тендер

у

рамках

Предметом тендерної угоди є постачання, розвантаження, встановлення, випробування,
введення в експлуатацію та підготовка товарів для проекту «Диверсифікація і підтримка
туристичного сектору Криму».
Угода розподіляється на три лоти:
Лот 1 – IT-устаткування: персональні комп'ютери; ноутбуки; сервери; мережеве
обладнання (зокрема, кабельні з’єднання та програмне забезпечення); устаткування, необхідне
для знімання відео та запису звуку; монітори; копіювальні пристрої, принтери, системи
бездротового доступу до Інтернету тощо.
Лот 2 – допоміжне обладнання: вуличне устаткування (зокрема, збірно-розбірні мобільні
конструкції, кіоски, підставки для велосипедів, електропобутові пристрої); товари (зокрема,
професійний кейтерінг, кухонне обладнання, генератори, холодильники і системи
кондиціонування, а також офісні меблі та інше обладнання) тощо.
Лот 3 – туристичні вказівники, включаючи дорожні вказівні стовпи та інші вказівники.
Учасники тендеру можуть обрати лише один тендер на лот. Під час надсилання своєї
заявки вони мають надати тендерну гарантію у сумі 12 тис. євро для Лоту 1, 4,5 тис. євро для Лоту 2
і 1,2 тис. євро для Лоту 3.
Завдання у рамках усіх трьох лотів мають бути виконані протягом 120 календарних днів.
Останній термін подання заявки – 17 березня, 12:00 за київським часом.
У разі виникнення питань щодо тендеру апліканти можуть звертатися у письмовій формі
до пана Хольґера Роммена (Керівника відділу контрактів і фінансів Представництва ЄС в Україні)
за такою адресою: Представництво ЄС в Україні, вул. Володимирська, 101, 01033, Київ, Україна.
Сайт представництва ЄС в Україні

16.01.2014. ЄС активізує співпрацю між
університетами і лідерами європейської ІТ-галузі

українськими

Протягом 8-12 грудня відбулася координаційна зустріч Темпус-проекту ЄС "Національна
освітня інфраструктура удосконалення інноваціи ноі та підприємницькоі діяльності ІТ-студентів"
(NEFESIE) у Оксфорді, університеті Оксфорд Брукс. Проект об'єднує 9 європейських
університетів із Ірландії, Великобританії, Португалії й України, а також підприємців з метою
створення міцної екосистеми підприємництва та інновацій в сфері ІТ.
У зв'язку з переходом на інноваційний шлях розвитку багатьох ІТ-компаній спіткає гостра
нестача персоналу, який володіє навичками управління науковими дослідженнями і розробками,
виробництвом і маркетингом нових продуктів і технологій. Міжнародні бізнес-експерти з 5
європейських університетів та представники українських і європейських ІТ-компаній разом з
фахівцями з Vodafone, BMW і Williams F1 обговорювали це питання на круглому столі.
Віце-президент університету Оксфорд Брукс та декан факультету бізнесу Кріс Купер зазначив:
«Для підйому економіки в Україні найголовніше - створити в країні підприємницьке середовище.
У ній, як на благодатному ґрунті, виростуть нові компанії та робочі місця». Робота команди
Темпус-проекту була зосереджена на розробці моделі середовища для підприємництва та
інновацій в сфері ІТ. Фахівці з провідних науково-дослідних центрів і лабораторій (Sharp
Laboratories of Europe, Milton Hill Business and Technology Centre, Science and Technology Facilities
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Council (Harwell), Sophos plc. Abingdon Science Park, Oxford Science Park) обговорювали можливість
створення моделі розвитку трансферу технологій в університетах і наукових центрах та залучення
до технологічного підприємництва. Крім того, учасники підкреслили ключові завдання для
створення та розвитку технологічних компаній і вдосконалення існуючої середовища для співпраці
між інвесторами, підприємцями, наукових і технологічними парками.
Представники університетів підкреслили необхідність вдосконалення навчальних програм
магістерського рівня напрямку інженерії програмного забезпечення в Європі та Україні з метою
підвищення компетентності студентів у галузі інновацій, досліджень і розвитку в області ІТ.
Лектор з питань підприємництва та інноваційної діяльності в Мексиці та Швеції професор Ханс
Лундберг представив існуючі успішні моделі підприємницької та інноваційного середовища в
Європі та Південній Америці. Академічна спільнота і представники бізнесу прийшли до висновку,
що ІТ-фахівці повинні мати достатньо знань і навичок управління науковими дослідженнями,
виробництва і маркетингу нових продуктів і технологій.
Крім того, успішні історії підприємництва були показані на прикладі ІТ-стартапів голів
студентського об'єднання молодих підприємців університету Оксфорд Брукса. Учасники також
розглянули успішний досвід співпраці між SIGMA - Україна та Харківським національним
університетом радіоелектроніки, а також відвідали науково-дослідний центр Sophos plc. Abingdon
Science Park Sophos PLC і наочно прослідкували перебіг технологічних процесів.
Сайт представництва ЄС в Україні

16.01.2014. В. Семиноженко: Програма «Горизонт 2020» Приклад успішної науково-технологічної інтеграції України в ЄС
Участь України у програмі Європейського Союзу «Горизонт 2020», яка стартувала в нашій
державі з 1 січня, свідчить про спільну зацікавленість України і ЄС поглиблювати науково-технічне
співробітництво.
На цьому наголосив Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації Володимир Семиноженко під час офіційної презентації програми, яка відбулася 16
січня у Києві.
«Показово, що одна з перших презентацій програми «Горизонт 2020» відбувається саме в
Києві. Це свідчить про високу зацікавленість Євросоюзу у науково-технічній співпраці з
Україною», - заявив Володимир Семиноженко.
За його словами, у Європі чудово розуміють, наскільки потужний інноваційний та
інтелектуальний потенціал має наша країна. «Наприклад, за кількістю проектів, поданих на
фінансування у рамках 7-ої Рамкової програми ЄС з досліджень, ми увійшли до десятки країн-не
членів ЄС і зайняли друге місце серед країн Східної Європи та Центральної Азії», - наголосив В.
Семиноженко.
За його словами, вагомим результатом для обох сторін є рішення про надання Україні
статусу асоційованого члена ЦЕРН. Крім того, українські вчені, дослідники, викладачі і студенти
успішно співпрацюють з іноземними колегами за програмою ЕUREKA.
Голова Держінформнауки зазначив, що науково-технологічна інтеграція України до
Євросоюзу вже відбувається швидкими темпами і надалі буде лише поглиблюватися. «Адже
найбільш вигідний формат співпраці України і ЄС – це секторальна кооперація. Безперечно, вона
матиме позитивний ефект для розвитку держави, а отже, і підтримку усього українського
суспільства. Тому ми можемо впевнено говорити, що у науково-технічній сфері Україна вже
виступає рівноправним партнером ЄС», - заявив В.Семиноженко.
Водночас Україна зацікавлена і в активізації науково-технічного співробітництво з
країнами СНД, які є нашими традиційними партнерами. Нещодавно українська сторона підписала
Міждержавну програму інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020
року, а представник України очолив Міждержавну раду з питань співробітництва у науковотехнічній та інноваційній сферах в рамках СНД, що відбулося вперше за історію її функціонування.
«Це свідчить про те, що науковий простір, простір, де народжуються нові ідеї та рішення, за
визначенням не має кордонів для всіх його учасників», - підсумував В.Семиноженко.
Довідково
Програма Європейського Союзу «Горизонт 2020» розрахована на 6 шість років (2014-2020
роки). Про офіційне відкриття нової програми «Горизонт 2020» Європейська Комісія оголосила 1
січня 2014 року. Напередодні цієї події, 11 грудня 2013 року, були анонсовані перші конкурси
програми.
Програма передбачає підтримку Євросоюзом фундаментальних наукових досліджень та
розвиток найбільш перспективних напрямків інноваційної економіки – ІКТ, нанотехнологій,
нового матеріалознавства, біотехнологій та космічної галузі.
Прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації
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ІНШІ ПОДІЇ ЄС
10.01.2014. Греція: на чолі ЄС на шість місяців
Від 1 січня 2014 року головування в ЄС на півроку переходить до Греції. Попри проблеми в
економіці, Афіни мають усі шанси на успішне президентство, вважають експерти.
Серед пріоритетів Греції під час головування в Євросоюзі, яке триватиме до 1 липня 2014
року, прем´єр-міністр Антоніс Самарас назвав досягнення економічного зростання й соціальної
єдності в Європі. На порядку денному - також політика щодо біженців та завершення формування
банківського союзу.
Про це голова грецького уряду розповів під час зустрічі з головою Єврокомісії Жозе
Мануелем Баррозу, яка відбулася на початку грудня. Що стосується економічного зростання - тут
Афіни, схоже, вирішили почати з себе, націлившись на позитивний результат.
Вихід із кризи
У 2013-му Греція вперше за 10 років зафіксувала первинний профіцит бюджету. А через три
дні після зустрічі Самараса й Баррозу грецький парламент ухвалив проект бюджету на 2014 рік, у
якому передбачено зростання ВВП на 0,6 відсотка. Це означає, що вже наступного року ця держава
може вийти з глибокої рецесії, яка триває вже шість років.
"Це історичний день", - заявив Самарас після голосування з бюджету, передає reuters.
"Жертви, на які пішли люди, принесли плоди та змінили курс країни", -вважає прем´єр-міністр.
Але в Європі оптимізм Самараса поділяють далеко не всі. Більше того, звучали
припущення, що для Афін головування в ЄС може виявитися надто важким тягарем, враховуючи
непросту економічну ситуацію в країні.
Питання іміджу
Із такою точкою зору не згодний Панайотіс Йоакімідіс, професор Афінського університету,
який займається питаннями європейської політики. Попри кризу, Греція подбає про своє успішне
головування в ЄС та роботу, орієнтовану на результат, вважає експерт. Урешті-решт, успішне
головування в ЄС - хороша можливість для греків покращити свій імідж на міжнародній арені та
повернути довіру, підкреслює Йоакімідіс.
Аналогічної думки й депутатка Європарламенту Сільвана Рапті. Вона представляє
соціалістичну партію Греції, до якої належить і міністр закордонних справ Евангелос Венізелос.
Сумніви з приводу можливості Греції гідно головувати в ЄС викликає в Рапті майже
роздратування. "Такі сумніви виказують тільки злостивці", - коментує вона.
Як приклад Рапті наводить президентство Бельгії у 2010 році, яке, за її словами, теж
викликало багато пересторог, оскільки країна переживала урядову кризу. "У бельгійців на той час
узагалі не було уряду, однак їм вдалося гідно головувати в ЄС, їхня криза ніяк не торкнулася справ
Європи", - стверджує Рапті.
Довгоочікувана єдність
Із 1983 року Афіни вже вп´яте отримують право на головування в ЄС за принципом ротації.
За цей час Греція як жодна інша держава Європи активно ратувала за побудову соціальної єдності
в Європі, однак її успіхи в цьому були радше скромними.
Так, у 1988 році керівник грецького уряду Андреас Папандреу виступав за ухвалення
соціальної хартії про основні права трудящих. Документ, однак, було ухвалено тільки наступного
року, коли головування в ЄС перейшло до Франції. У 1994 році в результаті призупинених
переговорів про розширення ЄС соціально-політичний порядок денний головування Афін було
відсунуто на другий план, а в 2003 році це зовсім поступилося місцем проблемі війни в Іраку, через
яку точилися суперечки між країнами ЄС.
Наступного року грецька влада знову збирається піднімати соціальні питання. Особливу
увагу при цьому планують приділити програмі зайнятості молоді та можливостям її фінансування.
Є шанс, що цього разу все відбудеться за планом, сподівається Сільвана Рапті, підкреслюючи
також, що заклики до соціального об´єднання Європи лунатимуть ще голосніше.
Із плином часу ті, хто довго був проти такого об´єднання, опинятимуться в дедалі більшій
ізоляції, вважає Рапті. Час для політичних змін настав не тільки у стомленій кризою Греції. Навіть
жителі багатих країн на кшталт Німеччини, Франції й Великобританії прагнуть єдності в
соціальних питаннях, зауважує депутатка.
Маленький посередник у великій Європі
Тим часом у Афінах не забувають, що передача головування в ЄС за принципом ротації
втратила колишню значущість. Це сталося після того, як у 2009 році набула чинності Лісабонська
угода, покликаний реформувати органи управління ЄС.
За цим документом, голова Ради ЄС більше не призначається за ротацією на шість місяців,
а обирається більшістю в Раді на 2,5 роки. Нині цю посаду обіймає Герман ван Ромпей. Заснування
посади постійного голови означає, що країна, яка головує в ЄС за принципом ротації, має
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обмежену компетенцію, зазначив у інтерв´ю афінському економічному виданню Naftemporiki
міністр закордонних справ Венізелос.
Торгівля по-грецьки: все є, а грошей обмаль
Але це зовсім не виключає можливості повноцінної роботи країн, які змінюються
ротаційно, зауважує професор Йоакімідіс. На думку експерта, їхня роль полягає в тому, щоб бути
посередниками між усіма інституціями ЄС - Єврокомісією, Європарламентом і національними
урядами країн - членів ЄС, забезпечуючи їхню єдність у процесі ухвалення рішень.
Греція подужає виконати цю роль, тоді як Афіни навряд чи зловживатимуть головуванням
у ЄС, щоб вирішити власні проблеми, переконаний експерт.
DW.DE

14.01.2014.
Президент
визначитися, хто їй ЄС

Європарламенту

радить

Росії

Росія повинна прийняти рішення, в якості кого вона розглядає ЄС - в якості партнера чи
конкурента.
Про це заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц, повідомляє
"Інтерфакс-Україна".
"Росія повинна вирішити, ким Російська Федерація хоче бути - надійним партнером, який
готовий співпрацювати з ЄС на основі партнерства чи конкурентом. Я думаю, що це не вирішено", сказав він у Страсбурзі.
При цьому Шульц висловився за "глибокий діалог з Росією".
Однак він констатував, що його "відчуття такі, що РФ, керівництво в Москві, повинні, перш
за все, вирішити, в якості кого вони розглядають ЄС".
Крім того, президент ЄП також висловився за те, щоб і ЄС "знайшов спільну лінію в наших
відносинах з Росією".
Як відомо, у вівторок президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Росія і далі буде
тиснути на країни Східного партнерства.
Українська правда

15.01.2014. Британія говорить про можливий вихід з ЄС
Євросоюз повинен змінитися, інакше Британія вийде з його складу, заявив британський
міністр фінансів Джордж Осборн на конференції в Лондоні. У вівторок третина консерваторів
парламенту Британії закликали надати Палаті громад право вето на європейські законодавчі акти.
“Настав час змінити ЄС і змінити відносини Британії з ЄС. І дозволити британцям ухвалити
рішення, чи хочуть вони залишатися в реформованій Європі або ж вони хочуть вийти з
Євросоюзу?” – зазначив Осборн.
Деякі європарламентарі вважають, що подібні виступи послаблюють позицію Британії у
ЄС. Португальський євродепутат-лівоцентрист Ана Гомеш називає такі заяви небезпечними і
вважає, що таким чином консерватори заганяють себе в кут:
“Я вважаю, що це дуже сумно й досить небезпечно для Британії, якщо її провідні політики,
а саме представники консервативної партії, виступають із екстремально правою антиєвропейською
програмою. Саме так я розумію те, що сказав пан Осборн.”
Ще одне суперечливе питання – вільне пересування робочої сили. З 1 січня цього року
громадяни Румунії й Болгарії отримали доступ на ринок праці Євросоюзу, але Лондон побоюється
потенційного напливу вихідців з цих країн і хоче запровадити обмеження.
“Дискусія в Британії – просто сміховинна. Тому що вони набагато перебільшують деякі
речі. Певні політики, які є, на мою думку, популістами, хочуть завдяки цьому отримати голоси, але
я думаю, що політики зобов‘язані говорити правду!” – вважає румунський євродепутатправоцентрист Маріан-Жан Марінеску.
Лондон може запровадити обмеження на працевлаштування не тільки для румунів і
болгар, але й для представників інших країн ЄС. Пропонується, аби працівники приїжджали до
Британії тільки вже маючи трудовий договір.
Euronews

15.01.2014. Єврокомісія
процес проти "Газпрому".

хоче

відновити

антимонопольний

Єврокомісія хоче відновити антимонопольне провадження проти "Газпрому". Російському
енергетичному гігантові закидають серед іншого створення перешкод у транспортуванні газу до
Східної Європи. Єврокомісія хоче відновити антимонопольний процес проти російського
енергетичного концерну "Газпром", закидаючи йому встановлення несправедливо завищених цін
із прив’язкою до цін на нафту, обмеження транспортування газу, а також перешкоджання
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конкуренції газових постачань. Як заявив у середу, 15 січня, у Брюсселі єврокомісар з питань
конкуренції Хоакін Альмунія, підприємство мало отримати офіційне повідомлення про претензії
від Єврокомісії, що є наступним кроком в антимонопольному провадженні, повідомляє
інформаційне агентство dpa.
За словами єврокомісара, минулого місяця "Газпром" повідомив Єврокомісії про
"можливості" урегулювання цієї ситуації. Альмунія також підтвердив, що "на технічному рівні" між
представниками Єврокомісії та російської компанії відбувалися перемовини. Речник "Газпрому"
Сергій Купріянов відмовився надати деталі грудневої пропозиції компанії та прокоментувати заяву
єврокомісара, повідомляє агентство Bloomberg news.
Рішення прийматиме Єврокомісія
"Газпром" матиме можливість надати свої відповіді перед тим, як Єврокомісія прийме
остаточне рішення щодо того, чи порушила компанія антимонопольні норми Євросоюзу,
повідомляє dpa. Якщо європейському відомству із захисту конкуренції вдасться довести свої
закиди щодо зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем, підприємству загрожує
штраф, котрий може сягнути десяти відсотків річного фінансового обороту.
Нагадаємо, що Єврокомісія розпочала розслідування імовірних випадків порушення
"Газпромом" правил конкуренції на ринку ЄС ще у вересні 2012 року. Розслідування стосується
ринків таких країн як Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія.
Сам же "Газпром" та представники російської влади тоді відкинули ці підозри як спроби витіснити
російську компанію із прибуткового європейського ринку, повідомляє dpa.
DW.DE

27.01.2014. ЄС змінить формат саміту з Росією через події в
Україні
Євросоюз запропонував змінити формат саміту Росія-ЄС, у зв'язку з підсумками
Вільнюського саміту Східного партнерства та ситуацією навколо України.
Про це заявив журналістам високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності у
Брюсселі в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Скорочений формат саміту РФ-ЄС і більш поглиблену дискусію запропонували голова
Євроради Герман ван Ромпей та голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу
"Ці події та зміни, що мали місце у зв'язку з цим, потребували деяких змін та поглибленої
розмови", - зазначило джерело.
До цього, за його словами, спонукає ситуація в Україні, яка "змінюється щогодини".
Керівники ЄС, наголосив він, вважають, що в цьому разі не можна задовольнятися
банальним самітом.
"Нам потрібна більш політична і більш стратегічна дискусія про природу наших відносин відносин між сусідами, які поважають один одного, і ми хочемо поглибитися у цьому напрямі", зазначив співрозмовник.
"Ми виходимо з того, що між нами існує недостатнє розуміння і розбіжності, що виникли
минулого року, щодо того, як взаємодіяти з нашими спільними сусідами, і як Митний союз
функціонує з іншими партнерами сусідства", - пояснив він.
Він відзначив необхідність додержання таких принципів, як повага суверенних держав і
право вільного рішення в їх виборі міжнародної політики, а також у торговельно-економічній
сфері.
Інтерфакс-Україна

27.01.2014.Саміт ЄС-Росія: Українське питання - найнагальніше
Замість традиційних двох днів нинішній саміт ЄС-Росія, як вказує інформаційне агентство
AFP, триватиме менше трьох годин. Навіть святковий обід президента Росії Володимира Путіна та
міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з очільниками європейських інституцій скасували,
аби не інсценізувати святковий настрій там, де його немає, повідомляють у дипломатичних колах.
У Брюсселі заперечують припущення, що скорочений саміт є свідченням невдоволення Євросоюзу
Москвою, однак відверто визнають: "Цей саміт не такий, як усі інші".
"Ми прийняли рішення на користь спільних роздумів лідерів щодо напряму та природи
нашого партнерства", - пояснив у п’ятницю, 24 січня, речник Єврокомісії Олів'є Байлі. "Наші
відносини перебувають у важкій фазі, і ці перемовини дозволять нам подивитися, як ми можемо
рухатися далі", - додав речник. Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей, голова
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та
політики безпеки Кетрин Ештон поспілкуються з Путіним та Лавровим наодинці, з якомога
меншою кількістю помічників, аби "мати щирий і прозорий обмін думками".
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Окрім торгівельних суперечок та розбіжностей у позиціях Росії та ЄС щодо низки
міжнародних тем на кшталт Ірану й Сирії, на порядку денному - найбільш нагальна дискусія про
ситуацію в Україні. Тоді як європейці все ще обурені тим, як через тиск Кремля Віктор Янукович
зупинив процес євроінтеграції України, не підписавши готову Угоду про асоціацію України та ЄС, у
Москві безперестанку закидають європейським політикам втручання в українські внутрішні
справи.
"Російські спроби випробувати європейські слабкість та труднощі Європи з цим обходитися
призвели до стагнації та недовіри ( у відносинах – Ред.)", - цитує експерта з питань зовнішньої
політики Німецького фонду Маршалла у Брюсселі Бруно Лете інформаційна агенція Reuters.
"Європейці ніколи не були готові до того, що Путін затягне їх у підступну гру з нульовим
результатом за Центральну і Східну Європу", - каже Лете.
На думку експерта, Брюссель просто розгубився, не знаючи, яку дати відповідь. А Путін тим
часом продовжує втілювати свій проект Євразійського митного союзу, аби підпорядкувати Москві
колишні радянські республіки. "В результаті східні сусіди Європи перетворюються не на регіон
ліберальних країн з добрим управлінням, а на зібрання економічно слабких національних країн
під управлінням напівавторитарних і лояльних по відношенню до Москви режимів", - впевнений
Бруно Лете.
Той факт, що мирні протести у Києві переросли у криваві протистояння між
протестувальникам та силовиками, схоже, може ускладнити зближення Брюсселя та Москви лише
ще більше. Однак голова Комітету парламентської співпраці Росія-ЄС у Європарламенті Кнут
Флекенштайн (Соціал-демократична партія Німеччини) вбачає у цьому водночас і додатковий
шанс.
"Завдання обох сторін - примусити конфліктні сторони в Україні сісти за стіл переговорів.
Ні Росія, ні ЄС не можуть вирішити цей конфлікт самотужки", - сказав Флекенштайн в інтерв’ю
Reuters. Щоправда, те саме можна було б сказати і про конфлікт у Сирії, щодо якого ЄС та Росія, як
відомо, не можуть досягти спільної позиції вже три роки.
Радіо "Німецька хвиля"
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ВІДСТОРОНЕНА ПОЗИЦІЯ НАТО ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ БАРАКА ОБАМИ
Пасивна позиція НАТО щодо кризи в Україні була зумовлена
двома основними чинниками:
1. Зниження рівня взаємовідносин між Україною та НАТО, що мало місце з
2010 р., коли «особливе партнерство» перетворилося на звичайну програму
практичного співробітництва. Згортання політичної складової співпраці не
залишило Альянсу політико-правових підстав пропонувати Україні свої
посередницькі послуги.
2. Позиція Сполучених Штатів як одноосібного лідера НАТО визначається
небажанням Барака Обами вносити напругу у відносини із Росією під час
непростого процесу пошуку шляхів розв’язання питань Сирії та Ірану. Чи
допомогло це Сполученим Штатам у досягненні поставлених цілей – окреме
питання, адже, на думку багатьох експертів, ті рішення, які були прийняті по Сирії
та Ірану, більше відповідають інтересам Москви, ніж Вашингтону.
Слід відзначити суттєву різницю в підходах до українського питання
в Сенаті та Держдепартаменті США. 7 січня 2014 Сенат прийняв резолюцію,
в якій закликав США та ЄС до спільної роботи з активної підтримки мирного і
демократичного розв'язання нинішньої кризи в Україні; закликав український
уряд утриматися від застосування сили; згадувалася можливість застосування
персональних санкцій. У той же час, в Києві чудово розуміють, що зовнішню
політику Вашингтону реалізує Держдепартамент, а не сенатори-республіканці,
які традиційно безуспішно закликають Барака Обаму до більш жорсткого
зовнішнього курсу.
Варто відзначити, що протягом двох місяців політичної кризи в Україні
Барак Обама не зробив жодної заяви з цього приводу. 15 січня на слуханнях
Комітету із закордонних справ Сенату США представники Держдепартаменту не
підтримали пропозиції сенатора Джона Маккейна виробити більш рішучу
політику щодо Києва. І вже наступного дня Верховна Рада України прийняла
пакет законів, що суттєво обмежують права учасників протестів. Заяву Держдепу
США про «глибоке занепокоєння» щодо законів, прийнятих 16 січня, українська
сторона проігнорувала (як і аналогічні заяви представників ЄС, Ради Європи,
ОБСЄ та ООН). Лише після того, як на вулицях Києва було вбито кілька
демонстрантів, віце-президент США Джо Байден зателефонував Віктору
Януковичу і закликав «вжити заходів для припинення насильства і осмисленого
врахування законних інтересів мирних демонстрантів».
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Із заяв представників Держдепу США на слуханнях Комітету із закордонних
справ Сенату, а також із січневого інтерв’ю Збігнєва Бжезинського «Українській
правді» можна зробити висновки, що Вашингтон планує очікувати результатів
президентських виборів в Україні, роблячи ставку на перемогу Віталія Кличка3.
Відповідно, відсторонену позицію щодо подій в Україні зайняв і
Північноатлантичний Альянс. Після майже двомісячної мовчанки щодо
подій в Україні, 22 січня 2014 р., Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зробив дуже
коротку заяву, в якій «рішуче засудив використання насильства» в Україні і
закликав сторони до «реального діалогу» й стриманості4. У статті для німецької
газети «Tagesspiegel» Фог Расмуссен також сказав, що Альянс буде і надалі
виступати за свободу вибору в питаннях безпеки та суверенітет сусідів Росії 5. 23
січня Президент Парламентської асамблеї НАТО Хью Бейлі заявив, що члени ПА
НАТО планують відвідати Київ на початку лютого – для обговорення з народними
депутатами України перспектив політичного діалогу.
На цьому тлі, ніби за інерцією, продовжують виконуватися
домовленості щодо практичної співпраці між Україною та НАТО. 16
січня 2014 р. в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Спільної
робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи у форматі ключової групи
підсиленого складу. Делегацію України очолював Перший заступник Секретаря
РНБОУ Олександр Медведько, а делегацію НАТО – Заступник Помічника Генсека
Альянсу з питань політики та безпеки Джеймс Аппатурай. Сторони обговорили
пріоритетні напрями співробітництва в оборонній сфері на 2014 р. У січні 2014 р.
фрегат ВМС Збройних Сил України «Гетьман Сагайдачний», після успішного
завершення участі в антипіратській операції НАТО, розпочав патрулювання в
прибережних районах Сомалі в рамках операції Європейського Союзу «Аталанта»
(EU NAVFOR ATALANTA). Феодосійські підрозділи окремого батальйону морської
піхоти ВМС України розпочали шестимісячне бойове чергування у складі
південної Бойової тактичної групи Європейського Союзу HelBRoC та в складі Сил
негайного реагування НАТО.
Директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця
вважає, що Україну, скоріш за все, очікує згортання воєннополітичного співробітництва з НАТО, оскільки реалістичної політичної
платформи для продовження воєнно-політичного співробітництва наразі немає, а
політика балансування України між євроатлантичними країнами та Росією є
вичерпаною. Г.Перепелиця вважає, що входження України до Договору ОДКБ у
короткотерміновій перспективі прогнозувати не варто, більш вірогідним є
укладання двосторонніх угод в сфері безпеки та оборони, на кшталт укладених із
Вірменією.
Очевидно також, що навіть у разі поновлення євроінтеграційного
курсу України, питання членства України в НАТО не буде підніматися в
найближчому майбутньому, зважаючи на ту обережність, з якою США та ЄС
ставляться до позиції Росії.

3

Збігнєв Бжезинський: Янукович зрозумів, що не має шансів на чесних виборах. Тому пішов під парасольку
Путіна. - http://www.pravda.com.ua/articles/2014/01/15/7009577/
4
Statement by the NATO Secretary General on events in Ukraine. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_106351.htm
5
Ukrainische Opposition lehnt Regierungsämter ab. - http://www.tagesspiegel.de/zeitung/ukrainische-oppositionlehnt-regierungsaemter-ab/9384920.html
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
08.01.2014. Українські морпіхи розпочали бойове чергування у
складі сил ЄС і НАТО
Феодосійські підрозділи окремого батальйону морської піхоти Військово-Морських Сил
Збройних Сил України розпочали бойове чергування у складі бойової тактичної групи
Європейського Союзу HelBRoC та в складі Сил негайного реагування НАТО.
Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.
"На чергування у складі HelBRoC заступила десантно-штурмова рота під командуванням
капітана Віталія Ликова. Планується, що протягом шести місяців український підрозділ
чергуватиме в пункті постійної дислокації в Україні, в готовності до можливого негайного
розгортання у складі групи в кризових районах. Подібну задачу українські морпіхи
виконуватимуть уже вдруге", - йдеться у повідомленні.
На чергування у складі Сил негайного реагування НАТО, що триватиме рік, заступила рота
морської піхоти під командуванням старшого лейтенанта Руслана Русанова.
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу ВМС ЗС України контр-адмірал
Дмитро Таран відзначив важливість зусиль морських піхотинців у реалізації міжнародних
домовленостей, спрямованих на гарантування безпеки в регіоні.
Нагадаємо, HelBRoC – скорочення від назв країн (Греція, Болгарія, Румунія і Кіпр – Hellas,
Bulgaria, Romania, Cyprus ), чиї військові входять до складу південної Бойової тактичної групи
Європейського Союзу. Чисельність групи становить до 1500 осіб. Крім аеромобільного батальйону
Греції, який є основою групи, в HelBRoC входить болгарська аеромобільна рота, рота забезпечення
штабу з військовою поліцією Кіпру, а також інші підрозділи.
До складу Сил реагування НАТО – багатонаціональних сил підвищеної готовності –
входять компоненти сухопутних військ, військово-повітряних і військово-морських сил, а також
сил спеціальних операцій, які Північноатлантичний альянс може оперативно розгорнути там, де
це необхідно.
Укрінформ

09.01.2014. Українські морські піхотинці
бойового чергування в складі Сил реагування НАТО

приступили

до

З 1 січня 2014 року Феодосійський підрозділ окремого батальйону морської піхоти
Військово-морських сил Збройних сил України розпочав бойове чергування в складі Сил
реагування НАТО.
Залучення підрозділів Збройних Сил України до Сил реагування НАТО є яскравим
прикладом успішного розвитку конструктивного партнерства нашої держави з Альянсом та дієвим
механізмом підтримки високого рівня боєготовності ЗС України, розвитку їх оперативних
спроможностей та оперативної взаємосумісності.
Довідково: до складу Сил реагування НАТО (СРН) – багатонаціональних сил підвищеної
готовності – входять компоненти сухопутних військ, військово-повітряних і військово-морських
сил, а також сил спеціальних операцій, які надаються країнами-членами НАТО, з періодом ротації
дванадцять місяців.
Країни-партнери можуть брати участь в СРН за умови ухвалення відповідного рішення
Північноатлантичною радою та відповідності виділених сил стандартам НАТО.
У червні 2008 року Україну офіційно визнано як першу країну-партнера, що приєдналась
до СРН. З 1 липня по 31 грудня 2010 р. взвод радіологічного, хімічного та біологічного захисту з
відділенням дозиметричного та хімічного контролю Сухопутних військ ЗС України вперше взяв
участь у 15-й ротації СРН.
В рамках підготовки до чергування в СРН у 2014 році, рота морської піхоти ВМС ЗСУ з
технікою та озброєнням взяла участь у сертифікаційному навчанні Сил реагування НАТО
“Стедфаст Джаз-2013”.
Місія України при НАТО

09.01.2014. Швейцарія виділить Україні 150 тис. євро для
утилізації надлишкової зброї та боєприпасів
Уряд Швейцарії прийняв рішення щодо здійснення фінансового внеску у розмірі 180 тис.
швейцарських франків (близько 150 тис. євро) до Трастового фонду програми НАТО «Партнерство
заради миру» для утилізації стрілецької зброї, легких озброєнь, звичайних боєприпасів та
протипіхотних мін в Україні.
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Це надасть можливість у 2014 році продовжити виконання робіт з утилізації застарілих та
надлишкових озброєнь в рамках поточного (другого) етапу демілітарізаційного проекту Трастового
фонду НАТО/ПЗМ в Україні.
Фінансову допомогу на цьому етапі проекту також надали США (країна-лідер), Німеччина,
Туреччина, Ірландія та Норвегія.
Довідково: проект Трастового фонду НАТО/ПМЗ з утилізації боєприпасів, стрілецької зброї
і легких озброєнь та протипіхотних мін типу ПФМ-1 має на меті фінансову підтримку зусиль
України в утилізації 1000 одиниць переносних зенітних ракетних комплексів, 133 тисяч тонн
непридатних боєприпасів, 1,5 мільйонів надлишкових легких озброєнь і стрілецької зброї
протягом 12 років у 4 етапи.
Другий етап проекту розпочався у квітні 2012 року підписанням нових контрактів на
утилізацію зброї та боєприпасів. Планується знищити 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та
легких озброєнь, 76 тисяч тонн боєприпасів, у тому числі 3 мільйони протипіхотних мін типу
ПФМ-1.
Місія України при НАТО

14.01.2014. Хенінг Амундсен: “Фрегат “Гетьман Сагайдачний”
став предметом гордості для своєї нації, флоту, НАТО і
міжнародної антипіратської коаліції” ВМС України
Командир першого постійно діючого морського угруповання НАТО комодор Хенінг
Амундсен (Королівські ВМС Норвегії), який до 7 грудня минулого року виконував обов’язки
командира тактичного угруповання 508 в операції “Океанський щит”, відзначив високу
продуктивність дій фрегату Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Гетьман
Сагайдачний”.
У листі комодора Хенінга Амундсена на ім’я командира українського національного
контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова і командира фрегату “Гетьман Сагайдачний”
капітана 2 рангу Романа П’ятницького підкреслюється, що корабель ВМС ЗС України склав дуже
позитивне враження. Запорукою цьому стала висока мотивація особового складу, якісна
підготовка до участі в операції. “Ключовим моментом під час участі в операції стало запобігання
можливого нападу піратських човнів на цивільне судно у районі міжнародного рекомендованого
транзитного коридору. Екіпаж корабля провів дії відмінно, і я був вражений високою швидкістю
реагування команди гелікоптера та доглядової команди фрегату “Гетьман Сагайдачний”, – йдеться
у листі комодора Хенінга Амундсена.
На думку командира першого постійно діючого морського угруповання НАТО, похід
фрегату “Гетьман Сагайдачний” заслуговує високої пошани за високу пильність моряків, рівень
бойової злагодженості та бездоганний результат впродовж оперативного патрулювання.
“Фрегат став предметом гордості для своєї нації, флоту, НАТО і міжнародної антипіратської
коаліції”, – зазначає комодор, і додає, що для нього було великою честю та задоволенням
взаємодіяти з фрегатом “Гетьман Сагайдачний” .
Довідка. 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення
рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в
операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.
В операції “Океанський Щит” фрегат “Гетьман Сагайдачний” виконував завдання, пов’язані
з охороною торговельного судноплавства у міжнародному рекомендованому транзитному
коридорі. Одночасно частиною місії фрегату були такі завдання, як розвідка, моніторинг надводної
обстановки та проведення рекогносцировки впродовж узбережжя північної частини Сомалі.
З 3 січня 2014 року фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” з персоналом
національного контингенту на борту у складі екіпажу корабля, підрозділу спеціального
призначення та вертолітного загону розпочав участь в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR
ATALANTA”.
Український морський портал

14.01.2014. НАТО високо оцінює дії "Гетьману Сагайдачного" під
час операції "Океанський щит"
Командир першого постійно діючого морського угруповання НАТО комодор Хенінг
Амундсен (Королівські ВМС Норвегії), який до 7 грудня 2013 р. виконував обов'язки командира
тактичного угруповання 508 в операції "Океанський щит", відзначив високу продуктивність дій
фрегату Військово-морських сил Збройних сил України "Гетьман Сагайдачний". Про це
повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
У листі комодора Хенінга Амундсена на ім'я командира українського національного
контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова і командира фрегату "Гетьман Сагайдачний"
капітана 2 рангу Романа П'ятницького підкреслюється, що корабель ВМС ЗС України склав дуже
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позитивне враження. Запорукою цьому стала висока мотивація особового складу, якісна
підготовка до участі в операції.
"Ключовим моментом під час участі в операції стало запобігання можливого нападу
піратських човнів на цивільне судно у районі міжнародного рекомендованого транзитного
коридору. Екіпаж корабля провів дії відмінно, і я був вражений високою швидкістю реагування
команди гелікоптера та доглядової команди фрегату "Гетьман Сагайдачний", - йдеться у листі
Амундсена.
На думку командира першого постійно діючого морського угруповання НАТО, похід
фрегату "Гетьман Сагайдачний" заслуговує високої пошани за високу пильність моряків, рівень
бойової злагодженості та бездоганний результат впродовж оперативного патрулювання.
Нагадаємо, 8 жовтня 2013 р. Верховна Рада України ухвалила закон "Про схвалення
рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в
операції "Океанський Щит" та в операції Європейського Союзу "EU Navfor Atalanta".
В операції "Океанський Щит" фрегат "Гетьман Сагайдачний" виконував завдання, пов'язані
з охороною торговельного судноплавства у міжнародному рекомендованому транзитному
коридорі. Одночасно частиною місії фрегату були такі завдання, як розвідка, моніторинг надводної
обстановки та проведення рекогносцировки впродовж узбережжя північної частини Сомалі.
З 3 січня 2014 р. фрегат ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний" з персоналом
національного контингенту на борту у складі екіпажу корабля, підрозділу спеціального
призначення та вертолітного загону розпочав участь в операції Європейського Союзу "EU Navfor
Atalanta".
РБК - УКРАЇНА

15.01.2014. «Гетьман Сагайдачний» в рамках операції
завершив перше патрулювання в Аденській затоці.

ЄС

Національний контингент у складі екіпажу фрегату Військово-Морських Сил Збройних Сил
України “Гетьман Сагайдачний”, підрозділу спеціального призначення і вертолітного загону у
період з 5 по 15 січня в рамках операції Європейського Союзу “Аталанта” (“EU NAVFOR
ATALANTA”) провів перше патрулювання в коридорі безпеки та прибережних районах Сомалі в
Аденській затоці.
Під час патрулювання персонал національного контингенту на борту українського
флагмана виконав усі основні практичні заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства у
визначених районах.
15 січня корабель зайшов до порту Джибуті (Республіка Джибуті), де екіпаж має
відпрацювати заходи з логістичного забезпечення. Зокрема, поповнити запаси, обслужити
матеріальну частину та забезпечити дозвілля особового складу.
Слід зазначити, що завданням національного контингенту під час участі в операції ЄС
“Аталанта” є запобігання та протидія проявам піратства, захист цивільних суден, які виконують
завдання у рамках Світової продовольчої програми, попередження та втручання у спроби
здійснення актів піратства або озброєного пограбування, взаємодія з країнами, структурами та
організаціями, що представлені у регіоні, для боротьби з актами піратства.
Довідково
8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення рішення
Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції
“Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.
В операції “Океанський Щит” фрегат “Гетьман Сагайдачний” виконував завдання,
пов’язані з охороною торговельного судноплавства у міжнародному рекомендованому
транзитному коридорі. Одночасно частиною місії фрегату були такі завдання, як розвідка,
моніторинг надводної обстановки та проведення рекогносцировки впродовж узбережжя північної
частини Сомалі.
З 3 січня до 5 березня 2014 року фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” з
персоналом національного контингенту на борту у складі екіпажу корабля, підрозділу
спеціального призначення та вертолітного загону розпочав участь в операції Європейського Союзу
“EU NAVFOR ATALANTA”.
Місія України при НАТО

16.01.2014. Перший заступник секретаря РНБО України взяв
участь в засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань
воєнної реформи
16 січня 2014 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Спільної робочої
групи Україна–НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР) у форматі ключової групи підсиленого
складу.
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Делегацію України на заході очолив Перший заступник Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України О.Медведько. До складу української делегації увійшов також Директор
Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України
О.Затинайко. Делегацію НАТО на заході очолив Заступник Помічника Генерального секретаря
НАТО з питань політики та безпеки Дж.Аппатурай.
У ході засідання представники делегацій обговорили пріоритетні напрями співробітництва
України з НАТО в оборонній сфері на 2014 рік, а також схвалили орієнтовний план роботи СРГ ВР
на поточний рік. Окрему увагу приділено ходу реформування сектору безпеки і оборони України та
стану реалізації проектів співробітництва з Альянсом, спрямованих на підтримку зазначених
завдань.
Учасники засідання, яке пройшло у відвертій та дружній атмосфері, високо оцінили
системний характер конструктивного партнерства України з НАТО та відзначили ефективність
механізму СРГ ВР для сприяння проведенню масштабних реформ у секторі безпеки і оборони
нашої держави.
Стороною НАТО наголошено на важливості подальшого розвитку практичного
співробітництва з Україною, а також підтверджено готовність до поглиблення співпраці за
визначеними пріоритетними напрямами та надання всебічної підтримки в проведенні реформ у
сфері безпеки і оборони України.
Місія України при НАТО

16.01.2014. Корвет «Тернопіль» повернувся у Севастополь після
участі в операції НАТО
У Севастополь повернувся протичовновий корвет "Тернопіль", який впродовж шести
тижнів брав участь в антитерористичних навчаннях НАТО у Середземному морі.Про це передає "5
канал".
"Мета операцій - запобігання незаконному перевезенню зброї, наркотиків і попередження
терористичних атак і торгівлі людьми. Українські моряки обстежували суховантажі і оглядали
підозрілі кораблі", - зазначається у публікації.
На шляху в Севастополь судно потрапило в шторм. Олексій Доскато, командир походу:
"Після проходу протоки Босфор корабель потрапив у п'ятибальний шторм, але завдяки підготовці
матеріальної частини і умілим діям особового складу цей іспит ми пройшли успішно".
Раніше керівник прес-центру ВМС України Олег Чубук повідомив Укрінформу, що корвет
"Тернопіль" під час походу виконав усі поставлені перед ним завдання у рамках антитерористичної
операції НАТО "Активні зусилля".
Під час патрулювання екіпаж корабля здійснив практичні дії з моніторингу цивільного
судноплавства. Знаходячись в оперативному підпорядкуванні НАТО, корвет під час патрулювання
опитав більш як 75 надводних кораблів, відвідав базу Суду (Кріт, Греція) і Акзас - Карагач
(Туреччина).
Практична фаза антитерористичної операції НАТО "Активні зусилля" у Середземному морі
почалася 6 жовтня 2001 року.
Протичовновий корвет "Тернопіль" був першим кораблем українського флоту, який у 2007
році приєднався до операції "Активні зусилля ". Окрім "Тернополя", в цій операції свого часу також
брали участь фрегат "Гетьман Сагайдачний" і корвет "Луцьк".
Мій вибір НАТО

22.01.2014. Генсек НАТО стурбований подіями у Києві і закликає
до стриманості
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в офіційній заяві висловив
стурбованість подіями в Україні і закликав протиборчі сторони проявити стриманість.
«Я вкрай стурбований драматичними подіями в Україні і повідомленнями про декілька
смертей в Києві. Я рішуче засуджую використання насильства. Насильство ніколи не може бути
відповіддю на політичну кризу», – заявив Расмуссен.
Генсек закликав проявити стриманість, почати діалог і всіляко уникати подальшої
ескалації ситуації, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, віце-президент Європейської Комісії Кетрін Ештон також висловила свою
стурбованість заворушеннями в Києві і закликала представників влади та опозиції до діалогу.
Zik.ua
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НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
08.01.2014. Польща завершує місію в Афганістані
Згідно з рішенням саміту НАТО з 2012 року, військова місія ISAF має закінчитися в
Афганістані з кінцем поточного року .
Польща поволі завершує свою військову місію в Афганістані. Триває операція виведення
техніки і озброєння. До Польщі повернулася, зокрема, частина транспортерів Росомак, які ще
недавно служили солдатам в Афганістані.
Як підкреслив командир Януш Вальчак з Міністерства національної оборони, евакуація
техніки і озброєння – це величезна логістична операція:
- Нині вже близько 40% техніки і устаткування, яке було в Афганістані, знаходиться на
різних етапах виведення. У квітні-травні контингент переїде до бази Баграм і розпочне чергові
етапи операції. Більша частина обладнання, в тому числі бойова, сучасна техніка повернеться до
країни, і після ремонтів потрапить до військових частин. - каже військовий.
Згідно з рішенням саміту НАТО з 2012 року військова місія ISAF має закінчитися в
Афганістані з кінцем поточного року. Союзники, які входять до складу цієї місії, у тому Польща,
вже від року здійснюють операцію виведення техніки і озброєння з Афганістану.
Польське Радіо

14.01.2014. НАТО готується до закінчення військової операції в
Афганістані і саміту у ВБ
Майбутній рік обіцяє бути напруженим для НАТО, оскільки альянс готується до двох
ключових подій: має відбутися саміт на найвищому рівні у Великобританії у вересні і кінець
бойової операції під керівництвом НАТО в Афганістані в кінці 2014 року, передає УНН з
посиланням на прес-службу НАТО.
На саміті йтиметься про майбутнє, для того, щоб спрямувати зусилля в потрібному
напрямку і в тісній співпраці: "Так, щоб ми як і раніше могли відповідати на майбутні виклики", сказав генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен під час грудневої зустрічі з НАТО
міністрів закордонних справ у Брюсселі.
На саміті буде також віддано оцінку поразкам і досягнень НАТО, а також партнерів сил
альянсу під час десятиліття безпрецедентних операцій в Афганістані, і буде проводитися
планування нової місії Північноатлантичного союзу з навчання, консультації та допомоги
афганським силам безпеки після 2014 року.
Саміт пройде в Уельсі 4-5 вересня 2014 року. Ряд підготовчих нарадах між союзниками
альянсу та міністрами закордонних справ, як очікується, відбудеться напередодні вересневого
саміту. Останній саміт НАТО відбувся в Чикаго в 2012 році.
УНН

14.01.2014. НАТО сьогодні ніщо не може замінити
НАТО у найближчій перспективі не буде замінено будь-якою іншою організацією.
Водночас Північноатлантичний альянс повинен залишитися відкритим на інші країни, аби
розширювати простір безпеки, стабільності і довіри, заявив у Варшаві міністр закордонних справ
Польщі Радослав Сікорський.
"НАТО у найближчому майбутньому не може бути замінено жодним іншим союзом із
схожою результативністю", - зазначив Сікорський.
На його переконання, Північноатлантичний альянс так довго залишатиметься надійним
гарантом безпеки, скільки країни-члени організації цього бажатимуть. Керівник МЗС РП
зауважив, що НАТО має залишитися відкритою організацією на нові країни, аби таким чином
"розширювати зону безпеки, стабільності, співпраці і довіри".
Сікорський також наголосив, що альянс може утримувати бойову готовність завдяки таким
навчанням з колективної оборони, як Steadfast Jazz 2013, котрі зараз проводяться у Балтійському
морі та територіях Польщі і Латвії.
Нагадаємо: у навчаннях Steadfast Jazz 2013, які тривають з 2 по 9 листопада, беруть участь
близько 6 тис. військовослужбовців з 28-ми країн НАТО, а також трьох країн, які не є членами
Організації - України, Швеції та Фінляндії.
Україну в навчаннях представляють 89 морських піхотинців ЗСУ.
Мій вибір НАТО
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
РОСІЙСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ В УКРАЇНІ: СТАВКА НА РОЗКОЛ?
Застерігаючи ЄС від втручання у внутрішні справи України,
російські високопосадовці, включаючи Міністра закордонних справ
Сергія Лаврова, не стримують себе від публічних натяків своїм українським
колегам щодо необхідності силового вирішення конфлікту6. Враховуючи
залежність української економіки від російських кредитів, які видаються
частинами, такі натяки можна вважати умовами продовження фінансування, а
отже – економічним тиском і втручанням у внутрішні справи.
Тривожним сигналом є той факт, що деякі політики із провладного табору,
керівники окремих східних областей роблять заяви, більше співзвучні із позицією
Кремля, ніж Банкової, називають населення східних і західних областей різними
народами. Нагадаємо, що російські політики, включаючи Володимира Путіна,
неодноразово називали Україну штучним утворенням7, а один із ідеологів
правлячої російської партії Олександр Дугін в своїй праці «Основи геополітики»
прямим текстом пропонує розподілити територію України на кілька частин 8.
Проросійські сили в Україні нагнітають напругу у відносинах між жителями Сходу
і Заходу України, одночасно просуваючи ідею федералізації. Силовий сценарій,
до якого Росія та провайдери її інтересів в Україні підштовхують
українську владу, може призвести до громадянської війни та розпаду
держави. Очевидно, що в такому розвитку подій не зацікавлені ні
Віктор Янукович, ні опозиція. Проте у ньому зацікавлені політики, яким
могли пообіцяти керівні посади в нових російських «губерніях».
Російська влада також зацікавлена в придушенні українських протестів,
оскільки не хоче, щоб цей приклад підхопило російське суспільство, чия опозиція
відкрито висловлюється на підтримку протестувальників.
Окремо варто відзначити, що, отримавши від Росії знижку на газ на I
квартал 2014 р., Україна відмовилася від підписання угоди зі
Словаччиною щодо організації реверсних поставок газу із Європи.
6

Лавров розповідає, що заворушення в Україні стимулюють ззовні. http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/21/7010377/
7
Источник Ъ: Путин не считает Украину государством. - http://korrespondent.net/ukraine/politics/426945
8
Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее Росиии. Мыслить пространством. - Москва:
Арктогея-центр, 2000. – С.377-383.
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Відзначимо, що протягом всього 2013 р. українська сторона наполегливо просила
Євросоюз допомогти в організації підписання цієї угоди, яка могла значною мірою
сприяти становленню реальної енергетичної незалежності держави. І коли, за
сприяння ЄС, угода була нарешті підготована до підписання, Україна відмовилася
від неї заради знижки, яка переглядатиметься щокварталу. Чи буде готова
Словаччина поновити свої пропозиції в разі, якщо за в наступному кварталі Росія
відмовить Україні у знижці?
Тимчасове зменшення тиску Росії на Україну можна очікувати в
період проведення Олімпійських ігор в Сочі, які Володимир Путін хоче
використати як презентацію могутності сучасної Росії. Чимало світових лідерів,
включаючи Барака Обаму і Ангелу Меркель, вже повідомили, що не мають намірів
відвідувати Олімпіаду. Навіть звільнення Володимиром Путіним найвідоміших
російських в’язнів – Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва – не дало
очікуваного ефекту. Подальше загострення ситуації в Україні, яке у світі чітко
пов’язують із російським тиском, може перекреслити амбіційні плани Кремля
зробити піар на Олімпіаді, на підготовку до якої витрачено десятки мільярдів
доларів.
У той же час, сумнівно, щоб Володимир Путін був готовий цілком
відмовитися від своїх планів на Україну заради Олімпіади, тож імовірно, що після
її закінчення тиск буде поновлено і навіть посилено. Отже, Київ і Брюссель
мають близько місяця на те, щоб знайти порозуміння, яке дасть Україні
можливість зберегти територіальну цілісність, суверенітет, міжнародну
суб’єктність і можливість вільно обирати зовнішньополітичний курс.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
09.01.2014. Уряд розпочне практичні переговори з ЄС щодо
підписання Угоди про асоціацію
Прем’єр-міністр України поставив завдання розпочати детальну підготовку переговорів
щодо умов підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським
Союзом. Про це Микола Азаров заявив під час засідання Кабінету Міністрів 9 січня 2014 року.
«Ми повинні почати практичні переговори щодо умов підписання Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом та зону вільної торгівлі з ЄС», - заявив Микола Азаров.
Він доручив під керівництвом Віце-прем’єр-міністра Юрія Бойка провести поглиблений
секторальний аналіз наслідків створення цієї зони вільної торгівлі для вітчизняної економіки.
«Нам не потрібні припущення. З нашими партнерами ми повинні говорити мовою фактів,
цифр, неспростовних аргументів. Тому що на вагах – саме існування України, яка розвиває власну
сучасну економіку, а не економіку інших країн. Знехтувати будь-яким ризиком не можна. І я
переконаний, що факти знайдуть розуміння у наших європейських партнерів, коли ми покладемо
на стіл пакет умов імплементації Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі», - заявив Прем’єрміністр.
Він також наголосив, що цю роботу треба виконати у дуже стислий термін. Над її
виконанням повинен працювати кожен член Кабінету Міністрів, але персональну відповідальність
несуть міністри економічного розвитку торгівлі Ігор Прасолов, промислової політики Михайло
Короленко, аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, енергетики і вугільної
промисловості Едуард Ставицький, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Геннадій Темник, інфраструктури Володимир Козак.
Місія України при НАТО

13.01.2014. В МЗС розповіли послам про сутички під КиєвоСвятошинським судом
До МЗС запросили іноземних послів, яким розповіли, що, на думку уряду, сталося під
Києво-Святошинським судом 10 січня.
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На зустріч запросили представників місій держав-членів ЄС, США та Канади. Від уряду
були присутні міністр закордонних справ та заступники міністрів внутрішніх справ і охорони
здоров'я. Крім того, були присутні заступники генпрокурора та голови Служби безпеки України.
Як сказано у повідомленні МЗС, дипломатам надали "вичерпну інформація" про події під
Києво-Святошинським судом.
10 січня після оголошення вироку трьом членам "Патріота України" там спалахнули
сутички з міліцією, внаслідок яких були поранені кілька людей, серед яких і екс-міністр
внутрішніх справ Юрій Луценко.
Версія влади
МЗС наголошує на тому, що події під судом не мають ніякого відношення до протестів на
Майдані Незалежності. Натомість, як пише міністерство, "представники окремих політичних сил
намагалися заблокувати судовий процес над терористами та підбурювати присутніх до нападу на
суддів при виконанні ними службових обов’язків".
Відомство наполягає, що деякі депутати, "прикриваючись своїм статусом", блокували
будівлю суду та проїжджу частину, а також вступали у бійки.
"При цьому, результати медичного освідчення тих з них, хто постраждав унаслідок сутичок
з міліцією, свідчать про непоодинокі факти перебування у стані алкогольного сп’яніння. Це
стосується також і одного з відомих опозиційних політиків", - сказано в повідомленні МЗС.
Водночас імені "відомого опозиційного політика" відомство не називає, але називає такі дії
неприпустимими.
Крім того, МЗС висловлює сподівання, що міжнародні партнери України будуть
"об’єктивними і неупередженими спостерігачами, демонструватимуть стриманість в оцінках подій
в Україні".
Занепокоєння Заходу
Сутички під судом у Києві викликали значний міжнародний резонанс та занепокоєння
щодо дотримання прав людини в Україні.
Так, Джефрі Паєтт, посол США в Україні, написав, "що насильство щодо #euromaidan має
бути засуджене. Діалог і національний консенсус можуть накреслити шлях до Європи".
Британський заступник міністр з закордонних справ Девід Лідінгтон заявив, що його
шокували нічні події. А міністр зовнішніх справ Швеції Карл Більдт повідомив, що стурбований
застосуванням сили до демонстрантів в Україні і нагадав владі про відповідальність.
Хто кого бив
Заворушення у Святошинському районі столиці почалися у п’ятницю після того, як КиєвоСвятошинський суд засудив до шести років позбавлення волі трьох мешканців Василькова,
визнаних винним, зокрема, у підготовці до теракту та у закликах до повалення конституційного
ладу.
Серед постраждалих у заворушеннях був і екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. У
суботу він потрапив до реанімації. А в понеділок, за даними його захисту, офіційно отримав
процесуальний статус потерпілого.
Дружина Юрія Луценка Ірина, яка у ніч проти суботи також перебувала біля КиєвоСвятошинського суду, категорично заявила, що її чоловік був тверезим:
"Крім "Гівалекса", який 1,5 місяця приймала наша родина, нічого (спиртового в організмі)
не було... Я була із чоловіком там - ніхто не був п'яним", - цитують "Українські Новини" Ірину
Луценко.
При цьому захист Юрія Луценка наполягає, що має докази того, що екс-міністра побили
саме співробітники спецпідрозділу "Беркут". Про це на брифінгу сказав адвокат Юрія Луценка Ігор
Фомін.
Натомість заступник глави МВС Віктор Ратушняк на зустрічі з послами в МЗС сказав, що
міліціонери Юрія Луценка не били:
"В частині щодо побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на основі відео було
зроблено висновок, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після нього
тілесних ушкоджень правоохоронці йому не спричиняли".
BBC Україна

ЄС.

15.01.2014. Азаров дав Бойку два місяці - готувати переговори з

Прем'єр Микола Азаров доручив за два місяці розробити переговорні позиції по асоціації з
Євросоюзом.
Про це він сказав на засіданні Кабміну в середу.
"Питання наповнення бюджету і економічного розвитку України безпосередньо пов'язані з
нашими економічними інтересами на європейському напрямку", - вказав Азаров.
Він повідомив, що у Кабінеті міністрів завершилося моделювання практичних сценаріїв дії
зони вільної торгівлі з Європейським союзом.
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Було здійснено попередній секторальний аналіз ризиків для вітчизняної економіки в цих
умовах.
За словами Азарова, "із дешевою завдяки дотаціям продукцією з Євросоюзу українські
виробники конкурувати просто не зможуть".
"Отже, треба досягти взаєморозуміння, як використовувати захисні заходи і додаткові
умови торгівлі, наприклад, застосування системи вхідних цін, що закріплено в угоді як право
України", - зазначив він.
"Доручаю створеній міжвідомчій робочій групі на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойко на
основі зробленого аналізу протягом не більше двох місяців напрацювати детальні переговорні
позиції щодо умови імплементації Угоди про асоціацію", - сказав Азаров.
Українська правда

17.01.2014. МЗС попросив послів США і ЄС не втручатись у
внутрішні справи України
МЗС вважає коментарі офіційних осіб низки іноземних держав втручанням у внутрішні
справи країни і закликає їх до об'єктивності та виваженості у таких оцінках. Міністр закордонних
справ України Леонід Кожара на зустрічі з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом і головою
представництва ЄС в Україні Яном Томбінським висловив стурбованість української сторони у
зв'язку з коментарями офіційних осіб окремих іноземних держав та міжнародних структур
щодо роботи 16 січня Верховної Ради України, які розглядають у Києві як втручання у внутрішні
справи нашої держави. Про це у п'ятницю, 17 січня повідомляє прес-служба МЗС.
"Голова зовнішньополітичного відомства України закликав іноземних дипломатів бути
максимально об'єктивними і виваженими в оцінках внутрішніх процесів у нашій державі, а також
уникати односторонніх заяв, які не відображають реальний стан справ", - йдеться у повідомленні
прес-служби.
За інформацією МЗС, під час зустрічі, участь у якій також брав перший заступник голови
Ради Ігор Калєтнік, українською стороною було приділено окрему увагу фактам порушень
законодавства з боку опозиційних сил, зокрема, блокуванню адміністративних будівель і
перешкоджанню роботі вищого законодавчого органу України.
Кожара також зазначив, що прийняті Радою 16 січня закони направлено на імплементацію
в українському законодавстві низки норм, які вже існують у законодавстві більшості європейських
держав і відповідають загальновизнаним демократичним стандартам та міжнародним практикам.
Калєтнік ж поінформував послів про зміст законів, прийнятих в останній день роботи
третьої сесії Ради сьомого скликання.
У МЗС зазначили, що Калєтнік "докладно роз'яснив процедуру прийняття законодавчих
актів, підкресливши, що голосування 16 січня 2014 року відбувалося відповідно до чинного
законодавства, зокрема ст. 37 закону України "Про Регламент Верховної Ради України".
"Перший заступник спікера зазначив, що керівництво парламенту наполегливо відстоює
необхідність обговорення проекту бюджету. У той же час, у зв'язку з відмовою опозиції від такого
обговорення, відповідний законопроект було поставлено на голосування. Підкреслювалося, що
засідання Верховної Ради України почалося в пленарному залі з використанням електронної
системи підрахунку голосів, зокрема при прийнятті законопроекту про бюджет. У той же час, через
неможливість подальшого використання такої форми підрахунку голосів у зв'язку з діями опозиції,
згідно з регламентом Верховної Ради України, голосування здійснювалося шляхом підняття рук", відзначили у МЗС.
Там додали, що під час зустрічі було підтверджено налаштованість парламенту
продовжити роботу з прийняття законодавчих актів, спрямованих на вирішення нагальних потреб
розвитку держави і підтримку її євроінтеграційного курсу.
ZN.UA

17.01.2014. Відбулася зустріч Міністра закордонних справ
Леоніда Кожари і Першого заступника Голови Верховної Ради Ігоря
Калєтніка з послами США та ЄС
17 січня 2014 року в Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч Міністра
закордонних справ України Леоніда Кожари та Першого заступника Голови Верховної Ради
України Ігоря Калєтніка з Послом США в Україні Джеффрі Пайєттом та Главою Представництва
ЄС в Україні, послом Яном Томбінські.
З огляду на підвищений інтерес міжнародних партнерів до подій внутрішнього життя
України, головну увагу у ході зустрічі було приділено інформуванню іноземних послів щодо
законодавчої діяльності Верховної Ради України, зокрема, ухвалення 16 січня 2014 року низки
важливих для належного забезпечення життєдіяльності нашої держави законодавчих актів.
51 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

52 of 88

Міністр закордонних справ України Л.О.Кожара висловив занепокоєння української
сторони у зв’язку з коментарями офіційних осіб окремих іноземних держав і міжнародних
інституцій щодо роботи Верховної Ради України, які розглядаються в Києві як втручання у
внутрішні справи нашої держави.
Глава зовнішньополітичного відомства України закликав іноземних дипломатів бути
максимально об’єктивними та виваженими в оцінках внутрішніх процесів у нашій державі, а також
уникати однобічних заяв і коментарів, які не відображають реальний стан справ.
У цьому контексті, під час зустрічі українською стороною було приділено окрему увагу
фактам порушень законодавства з боку опозиційних сил, зокрема, блокуванню адміністративних
будівель і перешкоджанню роботі вищого законодавчого органу України.
Л.О.Кожара наголосив, що ухвалені Верховною Радою України 16 січня 2014 року закони
спрямовані на імплементацію в українському законодавстві низки норм, які вже існують в
законодавстві більшості європейських держав, та відповідають загальновизнаним демократичним
стандартам і міжнародним практикам.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І.Г.Калєтнік поінформував послів
Дж.Пайєтта та Я.Томбінські про зміст законів, ухвалених в останній день роботи Третьої сесії
Верховної Ради України сьомого скликання.
І.Г.Калєтнік також детально роз’яснив процедуру прийняття законодавчих актів,
підкресливши, що голосування 16 січня 2014 року відбувалося відповідно до чинного
законодавства, зокрема ст. 37 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
Перший заступник Голови Верховної Ради України наголосив, що керівництво парламенту
наполегливо обстоювало необхідність обговорення проекту бюджету. Водночас, у зв’язку з
відмовою опозиції від такого обговорення, відповідний законопроект був одразу поставлений на
голосування.
Підкреслювалося, що засідання Верховної Ради України розпочалося у пленарній залі з
використанням електронної системи підрахунку голосів, зокрема під час ухвалення законопроекту
про бюджет. У той же час, через неможливість дальшого використання такої форми підрахунку
голосів у зв’язку з діями опозиції, відповідно до регламенту Верховної Ради України, голосування
здійснювалося шляхом підняття рук.
Під час зустрічі в МЗС України було підтверджено налаштованість Верховної Ради України
продовжити роботу з ухвалення законодавчих актів, спрямованих на забезпечення нагальних
потреб розвитку держави та підтримку її євроінтеграційного курсу.
Сайт МЗС України

22.01.2014. Кожара пояснив іноземним дипломатам, що влада
готує протестам «реакцію»
Глава Міністерства закордонних справ Леонід Кожара заявив, що українська влада не
залишить без реакції порушення законодавства демонстрантами на вулиці Грушевського у Києві.
"На сьогоднішній день в Україні відбувається порушення чинного законодавства з боку
радикальних сил. І уряд України, державна влада не залишить такі серйозні правопорушення без
належної правової оцінки та реагування", - заявив Кожара на зустрічі з іноземними послами в
середу в Києві.
Він додав, що реакція влади буде відповідати чинному законодавству.
Кожара також назвав "поспішною" реакцію деяких іноземних держав щодо ухваленого
Верховною Радою законодавства 16 січня, і заявив, що очікує від іноземних партнерів реакції,
спрямованої на заклик до незастосування насильства з боку екстремістських угруповань.
Нагадаємо, на вулиці Грушевського біля стадіону «Динамо» четвертий день триває
протистояння між між "Беркутом" та мітингувальниками.
Сьогодні під час сутичок на Грушевського від кульових поранень загинув
протестувальник. Міністерство внутрішніх справ України заперечує застосування вогнепальної
зброї на вулиці Грушевського.
Крім цього, підтвердили інформацію про смерть протестувальника, якого бійці "Беркуту"
скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
Тиждень UA

23.04.2014. Мін'юст
«іноземних агентів»

назвав

крайню

дату

реєстрації

всіх

Усі громадські організації в Україні, які, згідно з новим законодавством, підпадають під
визначення «іноземний агент», повинні протягом трьох місяців бути зареєстровані.
Таке повідомлення опублікувала прес-служба Міністерства юстиції України.
Іноземними агентами, згідно прийнятого 16 січня законом, є організації, які отримують
кошти або майно від іноземних держав,«Згідно із зазначеним законом («Про внесення змін до
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закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальні закони щодо додаткових заходів
захисту безпеки громадян») громадські об'єднання, а також відокремлені підрозділи іноземних
неурядових організацій, які отримують кошти або інше майно від іноземних джерел і беруть участь
у політичній діяльності, яка здійснюється на території України, зобов'язані протягом трьох місяців
набути статусу громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, і привести
найменування такого об'єднання у відповідність до вимог закону», - йдеться в повідомленні.
У разі ігнорування зазначених вимог, служби матимуть право звернутися з позовом до суду
про заборону такого громадського об'єднання, попереджає Мін'юст.
Як повідомаляє РБК-Україна, оскільки цей закон набув чинності з 22 січня 2014 р.,
громадські організації повинні зареєструватися до 22 квітня 2014.
Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада проголосувала за ухвалення резонансного проекту №
721 -VII «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів»та процесуальні
закони щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», який, серед іншого, вводить норму,
згідно з якою всі некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону, є
іноземними агентами, зобов'язані платити податок на прибуток і офіційно називатися
«іноземними агентами».
Голос столиці

ПРЕЗИДЕНТ
15.01.2014. Президент підписав доручення за результатами
засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
За результатами чергового засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів Президент
України Віктор Янукович підписав доручення, підготовлене спільно з Кабінетом Міністрів та
Координаційним центром з упровадження економічних реформ, з урахуванням додаткових
пропозицій членів Ради, що надійшли до Адміністрації Глави держави.
Про це повідомив Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань
міжнародних відносин, виконавчий секретар Ради Андрій Гончарук.
За його словами, документ покликаний сприяти подальшому вдосконаленню державних
механізмів з метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні та залучення якомога більшого
обсягу іноземних інвестицій в економіку нашої держави.
Реалізація вказаного доручення забезпечуватиметься відповідальними виконавцями у
взаємодії з фахівцями тематичних робочих груп Ради («Банківські та фінансові послуги», «Високі
технології та електронне урядування», «Енергетика», «Інтелектуальна власність», «Промислове
виробництво та розвиток інфраструктури», «Сільське господарство»). «Секретаріат Ради
здійснюватиме постійний моніторинг цього процесу», - запевнив А.Гончарук.
«Успішна імплементація доручення сприятиме прискоренню впровадження економічних
реформ у банківській та енергетичній галузях; вирішенню нагальних проблемних питань, що
стримують ефективний розвиток економіки України, зокрема у сфері земельних та майнових
правовідносин», - підсумував він.
Сайт Президента України

ОПОЗИЦІЯ
21.01.2014. Вирок Януковича: Курорт у Криму має загинути
Поки кримські владні невігласи регулярно скиглять про заборону Всеукраїнського
об'єднання "Свобода", а професійна масовка від місцевого осередку Партії регіонів несамовито
верещить на підтримку свого Президента Януковича, він фактично продав західне узбережжя
Криму Китаю.
Складається враження, що безглуздо злочинний розгін студентів був спланованою
провокацією, щоб прикрити багатомільярдну оборудку чинної влади, яка гарантує екологічну та
етнічну катастрофу Криму і Півдня України. Своєю провокацією та наступним галасом навколо
Майдану влада вельми вправно відвертає увагу від того, що дуже скоро на кримських берегах
з'явиться сила, здатна заввиграшки зім'яти традиційні етноси українців, кримських татар та
росіян.
Саме під час найбільшого протистояння в столиці В. Янукович спокійно поїхав до Китаю,
щоб стати почесним гостем українсько-китайського бізнес-форуму в Пекіні, де було підписано
меморандум між українською компанією "Київгідроінвест" та китайською компанією "Bісім" про
будівництво глибоководного мегапорту в Криму.
Фактично, в Пекіні під наглядом поки що Президента України підписали смертний вирок
курортам західного узбережжя Криму. Напевно тому українська влада відмовилася коментувати
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проект. На президентському порталі про меморандум сказано однією фразою, більше ніякої
інформації. Проте деякими подробицями поділився гендиректор "Київгідроінвест" Олексій Мазюк,
відомий кримчанам як "пісочний олігарх", бо саме компанії пана Мазюка безжально вичерпують
піщане дно від Фіоленту до Євпаторії.
Отже, неподалік від бальнеологічного курорту Саки китайські інвестори зібралися
викопати гігантський порт. Акваторія глибиною до 25 метрів буде викопана прямо по суходолу,
вклинившись далеко в кримський степ. Штучна гавань розрахована на прийом океанських суден з
максимальною осадкою. Крім того, для проходу кораблів необхідне будівництво морського каналу
протяжністю 9 км. На березі з'явиться низка вантажних терміналів і головний об'єкт –
зерносховище на 20 млн. тонн. Роботи розпочнуться вже в нинішньому році. Першу чергу проекту
вартістю в $ 3 млрд. планують завершити через 4–5 років.
За офіційною версією, порт спеціалізуватиметься не тільки на зерні – нібито через нього
піде продукція припортових заводів з виробництва машин і устаткування. Але таких заводів немає,
і вони навряд чи з'являться. Зате Піднебесна буде вивозити пшеницю і кукурудзу для своїх потреб,
перетворивши Крим і південні області України в свою сировинну базу. Точніше кажучи, у власну
продовольчу колонію.
Порт будується для вивезення зерна з Криму, де китайцям обіцяна довготривала оренда
близько 160 тис. гектар землі для виробництва пшениці та кукурудзи. "Орендарі" вже оголосили,
що з цієї площі планують збирати 8 млн. тонн. Зауважимо, що у найсприятливіші роки в усьому
Криму збирали ледь більше 2 млн. тонн. Нові врожаї стануть можливі не тільки тому, що китайці
обіцяли застосовувати крапельне зрошення. Насамперед, вони будуть вносити в ґрунт жахливі
дози мінеральних добрив, як роблять на всіх орендованих землях. У кінцевому рахунку, це
призведе до повного виснаження ґрунту, зміни хімізму середовища, забруднення підземних вод
тощо. Колоніальний зерновий порт вб'є наші курорти.
Крім того, канал глибиною 25 метрів гарантовано затягне пісок з усього західного
узбережжя. Насамперед, постраждає Євпаторія, про золоті пляжі якої залишиться один спогад.
Ще зовсім нещодавно влада гучно оголошувала про намір створити між Саками і
Євпаторією "Українську Анталію". Обіцяли масштаб рекреаційного регіону, порівняний з
олімпійським Сочі. Тепер про все це можна забути, адже при перевалці 140 мільйонів тон вантажу
гарантоване постійне забруднення повітря. Крім того, заплановано будівництво кількох нових
залізничних гілок: від Сак на Сімферополь і Джанкой вагони підуть суцільним потоком.
Різко проти будівництва китайцями великого порту і зерносховищ виступили кримські
вчені-екологи. Будь-які днопоглиблювальні роботи неминуче призведуть до остаточного розмиву і
зникнення піщаних пляжів Каламітської затоки і всього Західного Криму. Тутешні береги вже
гинуть через видобуток піску на озері Донузлав.
Відкрите звернення до прем'єр-міністра АРК Анатолія Могильова скерували керівник
асоціації "Екологія і Світ", професор Віктор Тарасенко і його колеги. "Ні інвестор, ні розробник
проекту не мають досвіду зведення великих портових об'єктів. Про відсутність такого досвіду
свідчить вибір території під будівництво унікального за своїми масштабами портового комплексу",
– йдеться у зверненні.
Побоювання екологів непрямим чином підтвердив сам прем'єр Могильов. "Компанія, з
якою йдуть переговори про будівництво глибоководного порту, зараз зайнята будівництвом
каналу, паралельного Панамському", – повідомив він на грудневому засіданні Радміну автономії.
Інвестор будівництва каналу між Атлантикою і Тихим океаном – китайський
телекомунікаційний магнат Ван Цзин. Досвіду зведення портових об'єктів пан Цзин, дійсно, не
має. А "Панамський канал-2" пройде через унікальне озеро Нікарагуа – і світова екологічна
громадськість переконана в швидкій загибелі найбільшої прісної водойми Латинської Америки.
Наприкінці 2013 року на засіданні кримського уряду віце-прем'єр автономії Рустам
Теміргалієв підтвердив, що в ході візиту української делегації до Пекіну було підписано ще один
меморандум "Про залучення китайських інвестицій в агропромисловий комплекс Криму". Тобто,
можна не сумніватися, що основне призначення мегапорту – вивезення з України зерна і
сільгосппродукції до Китаю. "У свою чергу китайці через Крим будуть поставляти продукцію своїх
машинобудівних компаній на ринки Східної Європи", – зазначив Теміргалієв.
Спільно з планами будівництва глибоководної гавані в Сакському районі китайцям
віддають Камишову бухту і рибний порт Севастополя. Політолог Андрій Никифоров намагається
зрозуміти справжні резони для китайської сторони на нашій землі: "Для того, щоб потік вантажів
дотягнути у кримські порти з Китаю, потрібно не тільки подолати трансконтинентальний
морський шлях, а й протягнути через "вушко голки" Босфору і Дарданелл, а потім, зробивши коло,
довезти до Європи. Тому організувати таку потужну перевалочну базу було б розумніше на
Середземномор'ї. Крім того, угода має інші мотиви, які зовсім не зобов'язані збігатися з
задекларованими цілями. Проекти такого масштабу носять не тільки економічний характер".
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В обмін на продовольство Китайська національна корпорація обіцяє відновити системи
штучної меліорації на орних землях. Ці поля формально залишаться держвласністю, але будуть
використані під вирощування кукурудзи та пшениці для потреб китайського народу.
Кримський віце-прем'єр Теміргалієв переконує, мовляв, "китайські партнери погодилися з
двома нашими принциповими умовами – земля у власності держави Україна і місцева робоча
сила". Кримчанам обіцяють нові робочі місця. Але хто реально займе ці місця? Насправді, навіть за
нинішніх мінімальних обсягів аграрного виробництва працювати на селі сьогодні нікому.
Таврійським хліборобам вистачає сил засіяти пшеничні поля. А на жнива в порту Євпаторії
розвантажуються турки – зі своїми комбайнами і комбайнерами.
Очевидно, що отримавши землю, китайці самі її заселять і оброблять. Номінальна
"власність держави Україна" ні в якому разі не завадить посланцям Піднебесної назавжди зробити
південний степ своєю другою батьківщиною. І у кого вистачить сил відправити їх додому?
Висмоктана до залишків Таврида здатна дати китайцям лише третину від запланованого
вивезення зерна. Решту візьмуть на трьох мільйонах гектарів у Дніпропетровській, Херсонській та
Кіровоградській областях. Це десята частина всіх українських угідь. Мінімальний термін оренди 50
років. Далі до нескінченності. Так, угоду на перші 100 тисяч гектарів Дніпропетровщини підписав
Сіньцзянський виробничо-будівельний корпус. Спеціально обумовлено, що на орендованих
ділянках будуть працювати китайські бригади. Загальна чисельність працівників корпусу складає
більше 2,5 млн. осіб, а сформований він Народно-визвольною армією Китаю – аналог "Трудової
служби" Третього Рейху.
Схоже, ті ж самі "специ по крапельному зрошенню" зібралися освоїти Крим. Зерновий
мегапорт – тільки початок. Повернення кримських татар, яке так лякає деяких "професійних
рускіх", може здатися смішною іграшкою в порівнянні з новим потоком працьовитих переселенців.
Ось таку перспективу приготував українцям Півдня України теперішній владний режим.
Зрозуміло, що сучасну українську владу, їхніх посіпак в місцевих адміністраціях, зокрема у
Криму не обходить майбутнє українців, України та її регіонів, зокрема Криму та його
багатоетнічного населення. Вони розуміють, що їхня влада тимчасова, а що буде далі? Та хоч
потоп, хоч китайці, яка їм власне різниця.
Чи можна все це зупинити? Можна!
Є в Україні партія, яка не захищає права олігархів, а спирається на українців, які хочуть
будувати майбутнє на своїй, Богом даній землі. Це Всеукраїнське об'єднання "Свобода", яке діє
відповідно до Програми захисту українців та виконує її на тих територіях, де має вплив на
ухвалення рішень. Тож кримчанам не варто прислухатися до зойків переляканих, які можуть
"потєрять всьо", а чути аргументи патріотів України, Адже для нас невід'ємною частиною та
перлиною України є сонячний Крим з його багатоетнічним населенням. Тільки прихід до влади ВО
"Свобода" забезпечить українцям незалежно від етнічного походження безпеку та добробут.
Svoboda.org

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МИТНИЙ СОЮЗ
15.01.2014. Україна нарощуватиме оборот двосторонньої
торгівлі та обсяги взаємних інвестицій з Митним Союзом
Уряд планує нарощувати оборот двосторонньої торгівлі та обсяги взаємних інвестицій з
Російською Федерацією, Республіками Білорусь та Казахстан. Цьому сприятиме Програма
співробітництва України з державами - членами Митного союзу, яку Кабінет Міністрів на
засіданні 15 січня затвердив відповідною постановою. Термін реалізації Програми розраховано на
період до 2020 року.
«Результати, які ми очікуємо від реалізації Програми, – це, перш за все, підвищення
обороту двосторонньої торгівлі в середньому не менше ніж на 10-15%, збільшення частки торгівлі
несировинними товарами і послугами, нарощення обсягу взаємних інвестицій у середньому не
менше ніж на 15% та подальше зростання випуску продукції підприємствами із взаємними
інвестиціями», - зазначив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов,
коментуючи прийняте Урядом рішення.
Як пояснив керівник Міністерства, мета Програми - поглиблення економічної інтеграції
для досягнення високих темпів економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності,
поліпшення інвестиційного клімату і підвищення інвестиційної привабливості, рівня і якості
життя населення, його соціальної захищеності з урахуванням об'єктивних інтересів України та
держав – членів Митного союзу.
«Програма передбачає співробітництво України з країнами - членами Митного союзу за
такими напрямками, як торговельно-економічні відносини, паливно-енергетичний комплекс,
транспорт, агропромисловий комплекс, космічна сфера, технічне регулювання, розвиток
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інновацій та наукових досліджень, прикордонне та міжрегіональне співробітництво», - сказав Ігор
Прасолов.
Міністр додав, що невід’ємною частиною Програми є план заходів її реалізації, у якому за
всіма напрямами співробітництва визначені відповідальні центральні органи виконавчої влади та
встановлені точні строки виконання цих заходів.
Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Програми співробітництва України з
державами-членами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської
Федерації на період до 2020 року» була підготовлена на виконання Національного плану дій
стосовно впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі

16.01.2014. В Азарова придумали, як співпрацювати з Митним
союзом
На перший план у програмі співпраці з МС, затвердженій урядом, вийшли розмиті і
декларативні заяви. Зокрема, до 2020 року планують збільшити взаємний товарообіг на 10-15%",
тоді як за заявою прем'єра Азарова його падіння тільки з Росією в минулому році склало понад
25%. Кабінет міністрів має намір затвердити програму співробітництва з країнами Митного
союзу до 2020 року. Документ, розробка якого велася кілька місяців, виявився декларативним.
Нещодавні домовленості з Росією в ньому не відображено, а задекларовані цілі не враховують
нинішньої ситуації у взаємовідносинах. Програма не створює нових проблем у відносинах з
Євросоюзом, оскільки її підготовка велася на етапі, коли Україна ставила метою європейську
інтеграцію.
Документ узгоджено з усіма профільними міністерствами і внесено до порядку денного
засідання уряду 15 січня. Виконання програми мало початися ще в 2013 році, йдеться у
супровідних документах, але процес її підготовки та узгодження затягнувся, пише"КоммерсантъУкраїна".
Вступна частина програми вельми амбітна: шляхом виконання документа має бути
вирішено, зокрема, такі проблеми: значне зниження інтенсивності торговельно-інвестиційних
зв'язків, зменшення обсягів товарообігу, існування обмежень у взаємній торгівлі та відсутність
ефективного механізму вирішення торговельних суперечок.
Проте детального опису шляхів вирішення таких масштабних проблем план не пропонує.
У документі перераховано сім "шляхів виконання програми", але всі вони декларативні.
Наприклад, у Кабміні мають намір діяти шляхом реалізації експортного потенціалу" або
"вдосконалення законодавства у сфері захисту прав інвесторів".
Майбутні дії української влади конкретизовано в розділі "Заходи". Їх список на десяти
сторінках не дає впевненості в тому, що Кабміну вдасться вирішити всі вищеназвані проблеми.
Значна частина документа складається з перерахування пунктів, за якими органи влади
будуть продовжувати проведену роботу раніше або покращувати ефективність нині діючих
проектів.
Пунктів, що суперечать євроінтеграційному вектору, у списку немає. Узгодження технічних
регламентів з МС пропонується проводити тією мірою, якою вони залишаються гармонізованими з
європейськими.
У тексті згадуються проекти окремих підприємств (як державних, так і приватних), які
співпрацюють з контрагентами в країнах МС. Серед іншого Кабмін зобов'язується сприяти
створенню спільного підприємства (СП) щодо складання КрАЗів в Казахстані, а також СП
Крюківського вагонобудівного заводу і білоруського Гомельського вагонобудівного заводу. У
програмі відображено навіть лобіювання експорту готової продукції окремих виробників,
наприклад заводу "Квазар" (виробляє напівпровідникові панелі для сонячної електрогенерації).
Деякі пункти плану присвячено не створенню нових можливостей, а вирішенню старих
проблем. Так, органи влади повинні "вжити заходів для погашення заборгованості Білоруської
нафтової компанії (Мінськ) перед українською стороною за послуги з резервування потужностей
нафтотранспортної системи у 2011-2012 роках". Очевидно, мова йде про плани Мінська
закуповувати венесуельську нафту і транспортувати її до Білорусі нафтопроводом Одеса-Броди.
Мінськ відмовився від цих планів після зниження вартості російської сировини, а український
трубопровід залишився незадіяним.
У переліку заходів є і багатосторонні інфраструктурні проекти, такі як будівництво широкої
залізничної колії Кошице-Братислава-Відень для збільшення транзиту білоруських і російських
вантажів по Україні. Але враховуючи, що стосовно таких пунктів у документі не вказано ані
терміни виконання, ані планові показники прогресу до 2020 року, їхнє включення в програму
виглядає декларативним.
"У результаті реалізації програми очікується збільшення взаємного товарообігу на 10-15%,
зростання взаємних інвестицій не менш ніж на 15%", - обіцяє урядовий документ.
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Такі плани у перспективі до 2020 року виглядають заниженими. Раніше прем'єр-міністр
Микола Азаров заявляв, що за дев'ять місяців 2013 року товарообіг з Росією зменшився на 23%.
Таким чином, його збільшення на 15% не дозволить відновити навіть колишні обсяги.
"Це, звичайно, обережний прогноз. За п'ять років товарообіг можна суттєво збільшити, але
назвати точну цифру складно - програми кооперації довгий час згорталися, і незрозуміло, як
швидко їх розгорнуть", - вважає заступник керівника групи з міжпарламентських зв'язків з РФ
Вадим Колесніченко (Партія регіонів). "План зростання товарообігу не варто сприймати серйозно,
ці цифри мають умовний характер. Сьогодні більша частина експортно-імпортних операцій з МС
йде контрабандою або з використанням "сірих" схем. Так що спочатку потрібно закрити ці схеми,
щоб оцінити реальний потенціал зростання",- заявив інший заступник керівника цієї групи Андрій
Сенченко ("Батьківщина").
ZN.UA

СНД
16.01.2014. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара
зустрівся з послами держав-учасниць СНД.
З нагоди початку головування України в Співдружності Незалежних Держав Голова ради
міністрів закордонних справ, Міністр закордонних справ України Леонід Кожара провів зустріч з
послами держав-учасниць СНД.
У ході зустрічі обговорювалися пріоритети головування України в СНД, першочергові
заходи та взаємодія між державами-учасницями з метою їх реалізації. Міністр закордонних справ
України зазначив, що основні зусилля будуть спрямовані на забезпечення подальшого розвитку
Співдружності та укріплення взаємовигідного співробітництва.
Основний наголос Л.Кожарою був зроблений на економічній складовій співпраці країн у
рамках Українського головування, а саме підготовці проектів угод про транзит трубопровідним
транспортом, про торгівлю послугами, протоколу про поетапне скасування експортного мита.
Також у рамках свого головування Україна приділятиме значну увагу розвитку культурногуманітарної складової співробітництва.
Рік головування України в СНД співпадає з такими видатними подіями, як святкування
200-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка та 70-ї річниці визволення України від німецькофашистських загарбників. З огляду на оголошення 2014 року Роком туризму у Співдружності
заплановано проведення Київського міжнародного туристичного форуму, засідання Ради з
туризму СНД та низки інших заходів.
У свою чергу, керівники дипломатичних представництв держав-учасниць СНД висловили
впевненість в успішності Українського головування та запевнили у підтримці його пріоритетів.
Сайт МЗС України

17.01.2014. В. Огризко: Головування України в СНД – ритуальні
танці навколо померлого
Екс-міністр
закордонних
справ
Володимир
Огризко
у
бліц-інтерв'ю
кореспонденту УНН розповів, яких результатів чекати від саміту Росія-ЄС та порівняв українське
головування в СНД з "ритуальними танцями навколо померлого"
- Сьогодні уряд розглядає програму співробітництва з Митним Союзом до 2020 року. Що
це дасть?
- Це заява про намір, якщо ми говоримо про цю програму взаємодії. Нічого конкретного
там немає, крім загального і речей, які давно відомі усім, тому я не думаю, що якщо це залишиться
у формі цієї заяви, то воно щось дасть конкретно надалі.
- У 2014 році Україна головує в СНД. Чи це зблизить Україну з країнами МС?
- Українське головування в СНД – це ритуальні танці навколо щойно померлого чи
помираючого. Я не думаю, що це наблизить Україну до Митного Союзу, бо структура, яка не є
дієздатною, не може продукувати якісь смисли й ідеї. Це все робиться заради того, щоб не
образити когось. І ми знаємо, хто це є…
- Вчора у МЗС заявляли, що в найближчі місяці стане відомо, коли буде підписано Угоду
про асоціацію. Чи можна передбачити, коли це відбудеться?
- Я зараз би не став називати якісь певні дати, тому що після Вільнюса, коли наша влада
реально втратила довіру Європейського Союзу і це дуже сумно, сьогодні нам говорити про те, що
це може відбутися тоді-то і тоді-то, - є не дуже правильно. Нам, по-перше, треба відновити цю
довіру, а по-друге потрібно відпрацювати механізм, який дасть змогу Угоду про асоціацію ввести в
дію, щоб вона почала нормально працювати. Це невелика робота, але вона потребує оцієї взаємної
довіри, якої зараз, на жаль, немає, а також політичної волі з українського боку взяти на себе
зобов’язання і виконувати їх. Бо можна навіть і підписати Угоду, але вона залишиться
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мертвонародженим дитям, тому європейці хочуть почути від української сторони, що вона реально
зацікавлена не лише в підписанні, а й в імплементації.
- Від саміту Росія-ЄС, який відбудеться 28 січня можна очікувати спроби впливу Європи на
Росію щодо питання про Україну?
- Я думаю, що будуть сказані, вірніше повторені, певні слова, які були сказані раніше про
те, що тиск на Україну є неприйнятним. Звичайно, ми отримаємо відповідь, що ніякого тиску не
було, що це все вигадки європейських політологів. Тобто відбудеться обмін люб’язностями і цим
власне і завершиться, а реального сенсу в них не буде.
УНН

21.01.2014. Україна не проситиме в СНД допомоги для розв’язку
конфлікту
Україна не має наміру притягати країни і структури СНД до розв'язку своїх внутрішніх
політичних конфліктів.
Таку заяву зробив у Мінську в штаб-квартирі СНД Іван Бунечко, постійний повноважний
представник України при координаційних інститутах Співдружності Незалежних Держав.
Україна з 1 січня нинішнього року головує в СНД.
"Вплинути на наші плани головування та співробітництва в СНД нинішні події в Києві не
можуть. Я можу порівнювати: я бачив Майдан у 2004 році. Нас 47 мільйонів. На вулицях Києва ми
стільки не бачимо, нинішні конфлікти не носять системний характер. Україна може розв'язати
нинішню проблему власними силами", - сказав пан Бунечко.
Глава Виконкому СНД Сергій Лебедєв висловив стурбованість подіями в Україні.
"Ми дуже сподіваємося, що керівництво України зможе нормалізувати ситуацію і що ці
події носять тимчасовий характер", - сказав Сергій Лебедєв.
BBC Україна

ЄБРР
20.01.2014. ЄБРР через несприятливий інвестклімат 2013 року
скоротив фінансування проектів в Україні
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2013 році скоротив вкладення в
Україну на 12,2 % - до 820 млн євро. Про це йдеться у прес-релізі київського офісу банку.
"Незважаючи на складні ділові, політичні та макроекономічні умови, у 2013 році ЄБРР
інвестував EUR 820 млн (понад $ 1 млрд ) у 32 проекти в Україні" , - йдеться в прес-релізі.
Як повідомлялося, ЄБРР в 2012 році зменшив обсяг вкладень в Україну на 8,4 % в
порівнянні з 2011 роком - до EUR 934 млн.
За даними банку, його найбільшою угодою минулого року став кредит для українського
держпідприємства НАЕК " Енергоатом " у розмірі EUR300 млн на реалізацію комплексної
програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків українських АЕС.
Разом з тим , як пояснили у банку, загальний обсяг фінансування в 2013 році міг би
скластися в більшому обсязі: стримуючим фактором став несприятливий інвестиційний клімат.
"Потенціал для інвестування в Україні є, але поганий інвестклімат не дозволяє реалізувати багато
проектів " , - відзначили в ЄБРР.
Втім, відзначили в банку, в 2014 році ЄБРР готовий продовжити фінансування проектів в
Україні в таких же обсягах, як і в 2013 році.
У банку також повідомили, що восени 2014 планується затвердження нової
середньострокової стратегії співпраці ЄБРР з Україною.
Тиждень UA

21.01.2014. ЄБРР погіршив оцінку падіння економіки України у
минулому 2013 році
Середньострокові перспективи української економіки залишаються досить невизначеними,
відзначають аналітики ЄБРР, враховуючи значні зовнішні дисбаланси, які може бути частково
покрито за рахунок кредитних домовленостей з Росією на $ 10 млрд. Однак, попереджає ЄБРР,
передумови зростання від угоди з Росією буде нівельовано погіршенням приватних інвестицій.
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив оцінку зниження економіки
(ВВП) України в 2013 році з 0,5% до 0,8%. При цьому банк зберіг прогноз її відновлення в 2014
році на рівні 1,5%. Таким чином, відзначає ЄБРР, українська економіка спільно з білоруською (чий
прогноз зростання на 2014 рік залишено на рівні 1%) пасуть задніх серед економік країн Східної
Європи та Кавказу.
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"Україна, як очікується, вийде з неглибокої рецесії після відсутності зростання в 2012 році
та скорочення виробництва у 2013 році. Тим не менш, середньострокові перспективи економіки
залишаються досить невизначеними, враховуючи значні зовнішні дисбаланси, які в
короткостроковій перспективі будуть частково фінансувати за рахунок пакета домовленостей з
Росією на $ 20 млрд", - зазначає банк в огляді країн регіону у вівторок, 21 січня.
Він уточнює, що очікує у четвертому кварталі 2013 року зростання ВВП у четвертому
кварталі 2012 року на 0,3% після п'яти кварталів спаду.
За прогнозами експертів банку, середньорічна дефляція 0,3% в 2013 році зміниться у 2014
році інфляцією на рівні 2,6%.
ЄБРР вказує, що неглибоку рецесію, яка почалася в другій половині 2012 року, було
викликано скороченням традиційного експорту, проблемами в торгівлі з Росією, зниженням
приватних і державних інвестицій та послабленням зростання споживчих витрат.
За оцінками банку, інвестиційна активність та будівництво залишаються пригніченими,
страждаючи від жорстких грошово-кредитних умов, недружнього ділового середовища і, останнім
часом, від соціальних хвилювань і політичної невизначеності.
Банк зазначає, що короткостроковий борговий тиск тимчасово знято за рахунок допомоги з
боку Росії у вигляді позики $ 15 млрд і зниження цін на газ, що збільшує розмір пакету допомоги
до $ 20 млрд.
"Анонсоване скорочення внутрішніх тарифів на газ і можливе фіскальне та монетарне
послаблення напередодні президентських виборів, призначених на березень 2015 року, може
забезпечити короткочасний імпульс для економіки", - вважають експерти ЄБРР.
У той же час вони підкреслюють, що за відсутності комплексної структурної трансформації
фіскальної така політика може посилити напружених державних фінансів і призвести до більшої
макроекономічної нестабільності у середньостроковій перспективі. На їхню думку, передумови
зростання від угоди з Росією, швидше за все, буде нівельовано погіршенням приватних інвестицій.
"Через ці невизначеності ми залишаємо наш прогноз зростання 2014 для України без змін
на рівні 1,5%", - зазначає банк, нагадуючи про свій прогноз, зроблений у жовтні минулого року.
Згідно з його звітом, українська економіка спільно з білоруською, чий прогноз зростання
на 2014 рік залишено на рівні 1%, пасуть задніх серед економік країн Східної Європи та Кавказу.
Зокрема, для Грузії ЄБРР поліпшив оцінку зростання до 4,5%, а для Молдавії, Азербайджану і
Вірменії залишив на рівні 3,5%.
Для Росії банк зберіг прогноз на 2014 рік у 2,5%, тоді як для Туреччини знову трохи
погіршив - з 3,6% до 3,3%.
У країнах Центральної Європи і Балтії ЄБРР очікує у наступному році зростання 2,2%, що
на 0,3 відсоткового пункту краще за жовтневий прогноз, в тому числі у Польщі - 2,7%, Словаччині 2%, Угорщині - 1,7%.
Економіки країн Південно-Східної Європи, згідно з оцінками банку, приростуть у
середньому на 2,1%, у тому числі сусідньої з Україною Румунії - на 2,4%.
Швидше за всіх, як вважають експерти ЄБРР, серед країн, на які поширюється мандат
банку, в 2014 році будуть рости країни Середньої Азії - у середньому на 6,5%, у тому числі
Казахстан - на 5,5%, Туркменістан - на 10,2%, Узбекистан - на 7%.
Як повідомлялося, ВВП України падає п'ять кварталів поспіль: якщо у третьому і
четвертому кварталах 2012 року спад склав 1,3% і 2,5% відповідно, то у 2013 році він
прискорювався з 1,1% у першому кварталі до 1,3% - у другому і третьому.
У цілому за підсумками 2012 року зростання ВВП України сповільнилося до 0,2% з 5,2% на
рік раніше. Держбюджет-2013 було побудовано на прогнозі зростання реального ВВП 3,4%, а
прем'єр-міністр Микола Азаров днями заявив про відсутність за підсумками року зростання, так і
падіння.
МВФ прогнозує зростання ВВП України в 2014 році до 1,5%, Світовий банк - 1,5-2%.
Держбюджет-2014 побудовано на урядовому прогнозі зростання економіки на 3%.
Дзеркало тижня

ОБСЄ
18.01.2014. МЗС здивувався реакції ОБСЄ на скандальні закони
Український МЗС запевняє, що закони, прийняті парламентом України 16 січня 2014 року,
"відповідають загальновизнаним демократичним стандартам та міжнародним практикам, а також
є сумісними із зобов'язаннями в рамках ОБСЄ". Міністерство закордонних справ
України висловило своє здивування у зв'язку із заявою чинного глави ОБСЄ, глави МЗС Швейцарії
Дідьє Буркхальтера відносно недавно прийнятих українським парламентом законів.
"Наголошуємо, що закони, прийняті парламентом України 16 січня 2014 року, спрямовані
на імплементацію в українському законодавстві ряду норм, які вже існують у законодавстві
багатьох європейських країн, що відповідають загальновизнаним демократичним стандартам та
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міжнародним практикам, а також є сумісними із зобов'язаннями в рамках ОБСЄ", - сказано в
коментарі МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання, що швейцарське головування в
ОБСЄ буде дотримуватися принципів об'єктивності та неупередженості, які є найважливішою
умовою успішного здійснення функцій політичного керівництва цією організацією.
Чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Буркхальтер висловив заклопотаність у зв'язку
з недавнім ухваленням в Україні низки законів та закликав українські власті проконсультуватися з
відповідними структурами ОБСЄ на предмет їх сумісності з зобов'язаннями Організації.
ZN.UA

РАДА ЄВРОПИ
17.01.2014. Рада Європи нагадує Януковичу про міжнародні
зобов'язання України
Генеральний секретар Ради Європи Турбойрн Ягланд глибоко стурбований поспішним
прийняттям законів, які порушують фундаментальні права людини в Україні. Той спосіб, у який
такий багатоплановий пакет документів, які зачіпають основоположні права та судочинство був
поспішно прийнятий у парламенті без проведення відповідних дебатів, є абсолютно
неприйнятний", - заявив у своїй заяві генсек Ради Європи. Він нагадав, що будь-які законодавчі
акти, що приймаються в Україні, повинні відповідати букві та духу її зобов’язань, взятих під час
вступу до Ради Європи. "Тому я закликаю українську владу переглянути та оцінити ці закони
спільно з експертами Ради Європи, щоб переконатися, що вони відповідають зобов’язанням
України перед цієї організацією.
Турбойрн Ягланд також нагадав, що вважає проголошення неурядових організацій, котрі
отримують фінансування з-за кордону, "іноземний агентами" дуже тривожним сигналом.
Заклик ветувати закони
Верховний комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс висловив стурбованість з
приводу прийнятих у Верховній Раді законів, які негативно вплинуть на демократичні свободи в
Україні і закликав президента Януковича накласти вето на ці законопроекти. "Я стурбований
законами прийнятими в Україні, які зачіпають права людини, включно зі свободою слова, зібрань
та створення спілок, - написав Нільс Мужнієкс на своїй сторінці у "Твіттері". – Я закликаю
президента ветувати їх", - наголосив представник Ради Європи.
Україна стала членом Ради Європи у 1995 році і відтоді перебуває під процедурою
моніторингу РЄ, який має на меті відстежувати реформування українського законодавства
відповідно до стандартів Ради Європи. Діяльність організації базується на принципах Європейської
конвенції з прав людини.
DW.DE

ООН
21.01.2014. Генсек ООН закликав до мирного врегулювання
конфлікту в Україні
Пан Гі Мун закликав усі сторони вступити у конструктивний діалог і знову підкреслив
необхідність взаємної згоди серед українців щодо шляху, яким піде країна.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун звертається до всіх сторін конфлікту у Києві з
проханням проявляти стриманість, уникати подальшої ескалації і насильства та відстоювати
демократичні принципи шляхом. Про це сказано у відкритій заяві генсека ООН.
"Пан Гі Мун бере до уваги нові зусилля у напрямкудіалогу в Україні. Він закликає всі
сторони взяти участь у змістовному, стійкому і всеосяжному діалогу та підтверджує необхідність
взаємної домовленості між українцями про майбутнє шляху своєї країни", - сказано у
повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ООН.
"Генеральний секретар продовжує уважно і з тривогою стежити за подіями в Україні. Він
знову звернувся до всіх сторін проявляти стриманість для того, щоб уникнути подальшої ескалації
напруженості і насильства та дотримуватися демократичних принципів свободи слова і мирних
зборів", - йдеться в заяві.
ZN.UA
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ВСЕСВІТНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
22.01.2014. Давос: Україна теж на порядку денному
Всесвітній економічний форум у Давосі, який розпочинається 22 січня, збере понад 40
голів держав та урядів. Приїде й прем’єр-міністр України Азаров. Українська діаспора готує
протести.
На Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі традиційно збереться світова політична,
економічна та наукова еліта: загалом 2,5 тисячі учасників. Причому більше половини з них, а саме
півтори тисячі - економісти й голови найбільших економічних компаній.
На порядку денному ВЕФ, котрий цього разу пройде під гаслом "Реорганізація світу:
наслідки для суспільства, політики і бізнесу", великий спектр тем. Учасники планують обговорити,
зокрема, стан світової економіки, проблеми в сфері нових технологій, а також тенденції в системі
охорони здоров'я, питання розподілу прибутків і захисту довкілля. Давос збере учасників зі 100
країн. За чотири дні форуму заплановано провести більше 250 дискусій та семінарів.
Засновник форуму: світовій економіці потрібен новий старт
Засновник форуму Клаус Шваб очікує, що в ході дискусій вдасться виробити нові імпульси
для подолання фінансової кризи: зростання світової економіки все ще залишається занадто
слабким. "Нам потрібен новий старт", - заявив Шваб.
Один із доказів низьких темпів економічного зростання - нещодавно опубліковані дані
ВВП Німеччини. 2013 року найбільша економіка Європи зросла лише на 0,4 відсотка - це
найнижчий показник від часу економічної кризи 2009 року. Роком раніше ВВП країни збільшився
на 0,7 відсотка.
Однак появу імпульсів для нового старту, про який говорив Шваб, навряд чи можна
спрогнозувати. ВЕФ - неформальна зустріч, у ході котрої високопоставлені політики, голови
великих компаній і відомі учені можуть обмінюватися ідеями. Жодних рішень, які би до чогось
зобов’язували, на форумі не приймають.
Головна політична інтрига Давоса
Найбільш очікуваною політичною подією на ВЕФ цьогоріч - заявлена участь іранського
президента Хасана Роухані та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Зустріч лідерів двох
країн викликає особливу увагу світової громадськості після тривалих розбіжностей з приводу
ядерної програми Тегерана. За словами голови ВЕФ, це буде перший за десять років візит
президента Ісламської Республіки. Однак жодних спільних заяв на форумі не заплановано,
говорять організатори.
Канцлерка ФРН Анґела Меркель не зможе приїхати до Давоса внаслідок нещодавньої
травми, отриманої під час катання на лижах. Від німецького уряду на форум поїдуть міністр
фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле та міністр з питань економічного співробітництва та
розвитку Ґерд Мюллер.
"Український прогноз" на ВЕФ
Обговорюватимуть на ВЕФ й перспективи України. Дискусію "Український прогноз"
призначено на 24 січня, повідомляє агентство "Інтерфакс". Приїде до Давоса й прем’єр-міністр
України Микола Азаров. Віктору Януковичу завадив завітати на форум його робочий графік,
повідомила прес-служба президента.
На форумі представлять економічно-аналітичне дослідження щодо ймовірних сценаріїв
розвитку фінансової ситуації в Україні. У презентації візьме участь Петро Порошенко, повідомляє
"Українська правда". Українська діаспора планує пікетувати приліт поважних гостей з різних країн
на ВЕФ, аби поінформувати їх про події в Україні, зокрема прийняття Верховною
Радою "репресивних" законів. Демонстранти хочуть також закликати учасників зустрічі в Давосі
відреагувати на дії української влади.
DW.DE

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
08.01.2014. Після домовленостей з Росією Київ призупинив
імпорт з Європи
Український уряд поспішає скористатися дешевшим російським газом
Після зниження ціни на російський газ до 268,5 доларів за тисячу кубів згідно із
українсько-російськими домовленостями, досягнутими торік у грудні, Україна поки що не купує
газ із Європи, а уряд рекомендує знизити тарифи на газ та опалення.
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Згідно із оперативними даними операторів газотранспортних систем Польщі та Угорщини,
через територію яких Україна отримує газ за контрактом із німецькою RWE, з 1 січня 2014 року
через український кордон не пройшов жоден кубометр газу.
За підсумками 2013 року Україна, за даними європейських операторів, імпортувала із ЄС
майже 2 млрд кубів газу.
До цього український уряд називав поставки газу із Європи однією з альтернатив імпорту
російського газу разом із можливістю видобутку сланцевого газу та імпортом скрапленого.
Ціну на газ з європейського ринку не розголошували, але урядовці неодноразово
наголошували, що він є дешевшим за російський, ціна на який весь 2013 рік перевищувала 400
доларів за тисячу кубів.
Аналітики вважали, що "європейський" газ є на 30-40 доларів дешевшим за російський.
При цьому оглядачі припускали, що за походженням "європейський" газ цілком може бути і
російським, проте європейські компанії купують його дешевше, ніж Україна, через територію якої
до Європи надходить левова частка російського газу.
Весь 2013 рік Київ скорочував імпорт російського газу, посилаючись на те, що ціна є
зависокою. Проте по тому, як наприкінці листопада 2013 року український уряд вирішив не
підписувати у Вільнюсі Угоду про асоціацію з ЄС, у грудні уклали низку нових українськоросійських угод, де зокрема йшлося і про зниження ціни на газ із 400 до 368,5 доларів за тис.
кубометрів.
Все дешевше і дешевше
Через зниження ціни на російський газ український уряд ухвалив ще одне рішення:
рекомендувати регулювальному органу у галузі - Національній комісії з комунальних послуг розглянути можливість зниження тарифів на опалення та гаряче водопостачання у зв'язку із
новою ціною на газ.
Відповідне рішення уряд ухвалив ще 30 грудня минулого року, проте оприлюднив його
лише 8 січня. Цією ж постановою уряд рекомендував НКРЕ, регулювальному органу у галузі
енергетики, знизити тарифи на газ для окремих категорій споживачів, що комісія вже зробила.
Втім, ціни на газ для підприємств комунальної теплоенергетики, які й виробляють тепло для
опалення та гарячого водопостачання, залишилася незмінною.
Невідповідність тарифів на газ та опалення ринковому рівню стали головною причиною
того, що впродовж трьох років отримання Україною кредитів МВФ було заморожено. У МВФ
вважали, що занизькі тарифи на газ для населення, які доводиться компенсувати із державного
бюджету, є надмірним тягарем для української економіки, особливо коли вона уповільнюється, а
доходи бюджету скорочуються.
Проте українська влада на чолі із президентом Януковичем неодноразово наголошували на
неприпустимості підвищення тарифів. Неможливість досягти домовленість із МВФ про
відновлення кредитування прем'єр-міністр Микола Азаров назвав "останньою краплею", яка
вплинула на ухвалення рішення не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі у
листопаді 2013 року.
Втім, як наголошують оглядачі, домовленості про зниження ціни на російський газ,
досягнуті у Москві 17 грудня 2013 року, можуть бути переглянуті у будь-який момент, адже ціна на
газ визначається відповідно до коефіцієнту знижки, що має затверджуватися кожні три місяці.
ВВС Україна

09.01.2014. Росія знову стає єдиним постачальником газу в
Україну
Україна поки що не імпортуватиме газ із Європи, оскільки наразі має дешевший
російський газ - заявив міністр енергетики Едуард Ставицький.
"Поки що щодо закупівлі газу ми виходимо з міркувань, де краща ціна. Поки
(купуватимемо - Ред.) російський газ, тому що він дешевший на сьогоднішній день", - заявив
міністр під час засідання уряду.
Едуард Ставицький також повідомив, що український "Нафтогаз" та російський "Газпром"
"практично після свят" підписали додаткову угоду до газового контракту, якою визначається ціна
на газ для України у першому кварталі 2014 року. Вона становитиме 268,5 доларів за тисячу кубів,
як і передбачалося при укладені україно-російських угод у Москві 17 грудня 2013 року, коли було
досягнуто домовленості про зниження ціни на російський газ.
Про диверсифікацію не забули?
У той таки час міністр наголосив, що попри досягнення домовленостей про зниження ціни
на російський газ, питання диверсифікації поставок газу до країни залишається актуальним, а
відтак, Україна все ще має намір підписати договір про здійснення реверсних поставок газу з
території Словаччини.
Наприкінці 2013 року міністр енергетики Едуард Ставицький заявляв, що угоду із
Словаччиною буде підписано до кінця 2013 року.
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Переговори про можливість реверсних поставок газу із Європи до України через територію
Словаччини були більш тривалими та напруженими, ніж аналогічні переговори із Польщею та
Угорщиною, і до цих переговорів було залучено Єврокомісію.
Блокуючий пакет акцій словацької Eurostream - компанії, що є оператором газопроводів
країни - належить російському "Газпрому". Проте технологічно, як заявляли у RWE Supply &
Trading, саме із території Словаччини Україна могла б отримувати до 30 млрд кубів газу на рік, що
приблизно відповідає загальним потребам України у імпорті пального.
За підсумками 2013 року Україна, за даними європейських операторів, імпортувала із ЄС
майже 2 млрд кубів газу. Постачання здійснювалися за контрактом із німецькою RWE через
територію Польщі та Угорщини. Проте європейські оператори повідомили, що від початку 2014
року Україна припинила імпорт європейського газу.
Ціну на газ з європейського ринку не розголошували, але урядовці неодноразово
наголошували, що він є дешевшим за російський, ціна на який весь 2013 рік перевищувала 400
доларів за тисячу кубів. Прем'єр-міністр Микола Азаров навіть заявляв, що він є на 100 доларів
дешевшим за російський газ на східному кордоні України. Водночас аналітики вважали, що
"європейський" газ є на 30-40 доларів дешевшим за російський.
Проте контракт на постачання газу із Європи не містить умови "бери або плати", яка є в
україно-російських газових домовленостях, а відтак, обсяги імпорту можуть змінюватися.
ВВС Україна

09.01.2014. "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про ціну газу на
квартал
НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали доповнення до газового контракту,
визначивши ціну на газ для України в розмірі $268,5 за 1 тис куб м на I квартал 2014 року.
Про це повідомив міністр енергетики й вугільної промисловості Едуард Ставицький
журналістам у четвер у Києві.
"Так, документ підписано. Коефіцієнт виходить із ціни на $268,5 за тисячу кубометрів", сказав він.
Як відомо, 17 грудня 2013 року "Нафтогаз" і "Газпром" підписали доповнення до контракту
купівлі-продажу газу від 2009 року, чинного до кінця 2019 року, про зниження ціни до $268,5 за
тис. куб. м, проте ця ціна потребує щоквартального підтвердження.
Українська правда

16.01.2014. Україна утримає "Газпром" реверсом зі Словаччини:
хоче підстрахуватися у разі підвищення ціни на газ із Росії
Джерело в Міненерго заявило, що, оскільки знижену ціну на російський газ потрібно
підтверджувати щокварталу, "наявність додаткового джерела газу буде сприятливо впливати на
переговори з "Газпромом".
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості вважають, що реверсний газ для
України явно дорожчий за російський і наявність можливості реверсних постачань зі Словаччини
стане аргументом у щоквартальних переговорах з "Газпромом" щодо підтвердження ціни.
Напередодні стало відомо, що Україна підписала і направила Словаччині договір про
організацію реверсних постачань газу. Джерело в "Укртрансгазі" розповіло, що підписану
українською стороною угоду було надіслано словакам ще у кінці грудня. За його словами,
"технічно і юридично до реверсу все готове". "Ми чекаємо, коли словацька сторона надішле нам
підписаний нею варіант договору", - цитує джерело "Коммерсантъ-Україна".
У словацькому газотранспортному операторі Eustream уточнили, що договір поки повністю
не узгоджено. "Ми запросили українських партнерів для остаточного затвердження меморандуму
про взаєморозуміння. Мова йде про узгодження останніх деталей", - пояснили у компанії.
Джерело в Міненерго пояснило, що, оскільки знижену ціну на російський газ потрібно
підтверджувати щокварталу, "наявність додаткового джерела газу буде сприятливо впливати на
переговори з "Газпромом"".
Що стосується "Газпрому", то російська монополія стабільно нарікає на сумнівність
реверсної схеми, активно перешкоджаючи її реалізації. Джерело у російському монополісті
запевнило, що позиція компанії не змінилася (офіційно від коментарів у монополії відмовилися), і
"Газпром" може протистояти реверсу, однак в умовах зниження ціни на російський газ для
України це позбавлено сенсу.
Справді, зазначає джерело в "Укртрансгазі", поки ціна російського палива на $ 110-120 за
тис. кубометрів дешевша, ніж реверсного, і в цих постачаннях немає необхідності. "Але ми повинні
мати можливість у будь-який момент підстрахуватися й почати постачання з Європи, якщо в
майбутньому ціна російського газу все ж зросте", - пояснило джерело.
Дзеркало тижня
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17.01.2014. Росії не подобається видобуток сланцевого газу в
Україні: може зіпсувати екологію прикордонних районів РФ
Видобуток сланцевого газу в Україні за американськими технологіями може негативно
вплинути на екологію прикордонних районів РФ. Мінприроди Росії направило українській стороні
листа з аналізом екологічних ризиків і хоче провести двосторонню робочу зустріч з цього питання.
Мінприроди Росії стурбоване можливим негативним впливом видобутку сланцевого газу в
Україні за американськими технологіями на екологічну ситуацію у прикордонних районах РФ. Про
це йдеться у повідомленніпрес-служби російського відомства у п'ятницю, 17 січня.
У зв'язку з цим Мінприроди РФ направило до Міністерства екології та природних ресурсів
України листа з аналізом екологічних ризиків, а також з проханням провести двосторонню робочу
зустріч з цього питання.
"Українській стороні запропоновано всебічно обговорити в рамках даної зустрічі ситуацію,
що склалася, вжити всіх необхідних заходів для виключення або мінімізації існуючих екологічних
ризиків для населення і економіки Росії", - йдеться в повідомленні російського міністерства.
За даними, наявними у розпорядженні Мінприроди РФ, видобуток сланцевого газу в
Україні, найімовірніше, будуть здійснювати за допомогою технології гідророзриву пласта (ГРП),
широко поширеної у США.
Даний метод передбачає буріння горизонтальної свердловини у межах пласта сланцевого
комплексу на глибині від 500 м до 3 тис. м з застосуванням високотоксичного хімічного розчину.
"При цьому половина розчину (зворотний приплив) після застосування ГРП повертається на
поверхню землі разом з газом і вимагає технологічно складної дорогої утилізації або захоронення,
а інша залишається в надрах, фактично утворюючи полігон підземного захоронення рідких
токсичних промислових відходів", - пояснюють у повідомленні відомства.
При застосуванні методу гідророзриву пласта існують реальні передумови забруднення
поверхневих і підземних вод, що використовуються населенням Росії для питних і господарських
потреб, вважають у Мінприроди РФ.
Окрім того, геолого-гідрогеологічні умови на ділянках надр у радіусі 15-20 км від
запланованих до розробки родовищ не дозволяють виділити пласти-колектори для розміщення
забруднених вод зворотного припливу, що також збільшує ризик негативного впливу на
навколишнє середовище.
ZN.UA

21.01.2014. Спікеру Держдуми РФ «боляче спостерігати» за
подіями у «братній» Україні
Спікер Державної думи Російської Федерації Сергій Наришкін запропонував депутатам
повернутися до обговорення ситуації в Україні і винести відповідний проект заяви на пленарне
засідання Держдуми в середу.
"Завтра запропонував профільному комітету підготувати відповідні документи, проект
заяви, і в разі згоди членів Ради винести його на пленарне засідання", - сказав він, відкриваючи
засідання Держдуми.
"Всі ми з тривогою стежимо за ситуацією в Україні, і бачимо, що в результаті вуличних
акцій і зіткнень ситуація загострилися. З'явилися потерпілі і з боку мітингувальників, і ще
більшою мірою з боку представників правоохоронних органів", - зазначив Наришкін.
"Боляче спостерігати, як хвиля громадянського конфлікту захльостує братній Росії країну.
Ми не можемо байдуже спостерігати за цією ситуацією", - заявив спікер нижньої палати
парламенту.
Інтерфакс-Україна

21.01.2014. Лавров: Безлади у Києві стимулюють ззовні
Масові протести у Києві підігріваються ззовні - так вважає голова російського МЗС Сергій
Лавров.
"Ми знаємо про цю інформацією, яка є, щодо того, що це чималою мірою стимулюється зза кордону", - заявив він у Вівторок.
"Коли щось подібне відбувається у країнах Євросоюзу, ніхто не ставить під сумнів
необхідність твердих заходів щодо припинення насильства і безладів", - додав пан Лавров.
За його словами, дії учасників сутичок у Києві суперечать європейським нормам.
"Погроми, напади на поліцію, підпали, "коктейлі Молотова", вибухові пристрої - це
моторошно, це абсолютне порушення усіх європейських норм поведінки", - наголосив російський
міністр.
Сергій Лавров також сказав, що Росія робить усе, аби не допустити розколу України, і
готова виступити у ролі посередника для врегулюванні політичної кризи.
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"Обставини можуть бути тільки одні: якщо нас про це попросять. Але, наскільки я розумію,
така допомога не потрібна: зараз є прямі контакти між президентом, урядом і опозицією", - додав
він.
"Внутрішні проблеми будь-якої держави, у тому числі України, повинні вирішуватися через
діалог, у конституційному правовому полі, без втручання ззовні", - додав голова МЗС Росії.
Раніше голова комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками
Леонід Слуцький заявляв, що за загостренням ситуації і Україні стоять "стратегічні друзі" із
Заходу: "Через різні неурядові організації вони фінансують провокації, які виливаються у вуличні
заворушення".
У Сполучених Штатах заявили, що сутички є результатом небажання української влади
дослухалася до вимог народу.
А Рада Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин ухвалила у понеділок рішення, у
якому висловила глибоку стурбованість у зв'язку з подіями в Україні.
Третю добу поспіль на вулиці Грушевського у Києві триває запекле протистояння між
активістами та бійцями спецпідрозділів із застосуванням коктейлів "Молотова", піротехніки та
каміння з одного боку і сльозогінного газу, світлошумових гранат і травматичної зброї - з іншого.
Повідомляють про десятки постраждалих з обох боків.
BBC Україна

24.01.2014. Daily Mail: Битва за Київ – найзухваліший проект
Путіна
Те, що відбувається в Києві не можна розглядати лише як події внутрішньої політики
України. Битва за Київ є черговим (і поки що найбільш зухвалим ) проявом прагнення Росії
повернути собі колишню імперію, вважає оглядач Daily Mail Едвард Лукас
Колишній співробітник КДБ Володимир Путін змусив замовкнути ЗМІ у власній країні і
перетворив політичні інститути в пустотілі раковини. Тепер він хоче більшого. Країни колишньої
імперії повинні чинити так, як хоче Росія, пише Лукас.
"Одна з головних небезпек полягає в тому, що в разі успіху в розгоні протестів українські
збройні сили можуть бути інтегровані у відроджену російську армію. У цьому випадку Кремль
зможе розташувати свої наступальні озброєння в безпосередній близькості від Центральної
Європи та важливих торговельних розв'язок, таких як протока Босфор", - вважає автор.
Щоб по- справжньому відчувати себе в безпеці вдома, Кремлю необхідно почуття безпеки і
за кордоном. Росіяни жартують, що кордон країни безпечний, коли російські війська знаходяться
по обидві сторони від нього. У міру того як українська мрія про демократію і незалежність починає
розчинятися на политому кров'ю снігу Києва, вірогідність цього з кожним днем зростає, вважає
Лукас.
Путін не обмежиться Україною, пише Daily Mail. Крок за кроком Росія використовує дубину
у вигляді своїх багатих енергоресурсів для повернення своєї могутності і впливу в країнах, якими
вона управляла за допомогою сили . І Заходу, схоже, нічим на це відповісти . НАТО ледь
справляється з забезпеченням захисту Естонії, Латвії та Литви. Росія і Білорусія регулярно
проводять навчання по захопленню та окупації цих балтійських держав. Російські війська навіть
проводили навчання з нанесення ядерного удару по Варшаві, пише Лукас.
Гірка іронія полягає в тому, що у ЄС є достатньо важелів, щоб протистояти Росії. Так,
наприклад, компанію- гіганта Microsoft поставили на місце за допомогою великих штрафів, коли
з'ясувалося, що вона неналежно поводиться з європейськими споживачами .
Те ж саме повинно бути зроблено по відношенню до російської газової компанії "Газпром",
яка використовує ціни на газ як інструмент тиску на ті країни, які намагаються протистояти
Кремлю . Розслідування неминуче . У підсумку "Газпром" може бути оштрафований на багато
мільярдів доларів. Британії та іншим країнам треба вітати подібне і не дати проросійському лобі в
Брюсселі звести це нанівець, вважає автор.
Espresso tv

29.01.2014. Росія виконає домовленості по кредиту, але почекає
нового уряду
Російський президент Володимир Путін доручив уряду в повному обсязі виконувати
фінансові та енергетичні домовленості з Україною, але після формування нового уряду.
"Хочу звернути увагу уряду на те, що турбує наших українських колег і друзів, а саме - на
необхідність виконання всіх наших домовленостей у фінансовій сфері, маю на увазі наші
домовленості по кредиту і в сфері енергетики. І просив би уряд в повному обсязі виконувати всі
наші домовленості", - сказав пан Путін на нараді членами російського уряду.
При цьому і президент, і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв уточнили, що перед тим,
як виконувати ці зобов'язання, вони дочекаються формування в Україні нового уряду.
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"Розуміючи необхідність виконання всіх домовленостей, ми маємо робити це осмислено, а
осмислено це можна робити тоді, коли ми будемо розуміти, яким буде уряд, хто буде там
працювати і яких правил вони будуть дотримуватися", - заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро
Медведєв.
"Це має сенс, давайте дочекаємося формування нового уряду України, але прошу вас
контактів з колегами не втрачати", - сказав пан Путін.
Підтримка народу, а не уряду
У вівторок на саміті Росія - ЄС пан Путін заявив, що наданий Києву кредит та зниження
ціни на газ були необхідністю підтримати не конкретний уряд України, а український народ.
Тому Москва не переглядатиме фінансові та енергетичні домовленості з Україною, якщо до
влади прийде опозиції, зазначив президент Росії.
У грудні 2013 року Росія та Україна домовилися про зниження на третину ціни на
російський газу для України, але із щоквартальним переглядом.
Тоді ж Київ та Москва домовилися про купівлю Росією українських євробондів на 15 млрд
доларів.
Після цього вже екс-прем'єр Микола Азаров заявив, що Москва допомогла Києву уникнути
банкрутства.
Рішення про надання Україні кредиту було ухвалено майже через місяць після того, як уряд
України оголосив про припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Фактично
це означало відмову від підписання угоди з ЄС на невизначений термін.
Це рішення уряду викликало Клацнути масові протести в Україні, які тривають і донині.
Акції починалися як проєвропейські, але згодом переросли у антиурядові.
Значна частина протестувальників переконані, що Україна відмовилася від угоди з ЄС під
тиском Кремля і не хочуть поглиблення співпраці з Росією, зокрема в рамках Митного та
Євразійського союзів.
BBC Україна

ГРУЗІЯ
24.01.2014. Грузини підтримують європейський вибір українців
У Грузії пильно спостерігають за подіями на Україні. У той час як місцеві телеканали
відкривають новинні випуски репортажами з центру української столиці, сотні людей зібралися
біля посольства України в Тбілісі на акцію солідарності з українським народом.
"Слава Україні!" - cкандували учасники акції, багато з яких прийшли до посольства з синьожовтими прапорами.
"Звичайно, грузинський народ солідарний з українським народом і його прагненням до
свободи і відчуває, що саме в Україні сьогодні перебуває лінія боротьби за свободу Грузії! " - cказав
Російській службі Бі-бі-сі один iз учасників акції Давид Есаіашвілі, який дізнався про заплановану
акцію з соціальної мережі Facebook.
Частина учасників акції тримала свічки на пам'ять про загиблих в Києві.
За офіційними даними, у Києві загинули троє людей: двоє на протестах, тіло одного
знайшли у лісі під Києвом. Більше сотні поранені.
Опозиція каже про п'ятьох загиблих.
"Свобода України - це наша свобода!"
Представники грузинського уряду один за іншим робили заяви з приводу сутичок у Києві,
засуджуючи насильство і висловлюючи надію на врегулювання ситуації в Україні мирним шляхом.
Грузинський президент Георгій Маргвелашвілі заявив у четвер, що зараз важливі
гуманітарні теми, і закликав усі сторони дбайливо ставиться "до головного - життя людини та
єдності країни".
"Ми віримо, що українські друзі здатні вирішити необхідні для демократичного розвитку
країни політичні питання шляхом мирних переговорів"
Іраклій Гарібашвілі, прем'єр-міністр Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, називаючи Україну партнером і дружньою
країною, висловив надію на те, що український уряд і суспільство не допустять силового розвитку
подій.
"Ми віримо, що українські друзі здатні вирішити необхідні для демократичного розвитку
країни політичні питання шляхом мирних переговорів", - заявив Гарібашвілі.
МЗС Грузії, у свою чергу, відзначив успішну двосторонню та багатосторонню, в тому числі і
у форматі "Східного партнерства", співпрацю з Україною.
Грузія парафувала угоду щодо асоціації з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в
листопаді минулого року, де Київ відмовився підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом.
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"Щиро бажаємо і в майбутньому бачити Україну - разом із Грузією - країною, що поділяє
загальноєвропейські цінності, у великій європейській сім'ї", - наголошується в заяві грузинського
МЗС.
Опозиційний Єдиний національний рух (ЄНР) , зі свого боку, заявив, що Грузія повинна
зробити все, щоби запобігти спробам "затягнути Україну в путінський Євразійський союз".
"Свобода України - це наша свобода! " - заявляє ЄНР.
М'яка позиція?
Акція солідарності з Євромайданом у Тбілісі
Есаіашвілі, як і багато учасників тбіліської акції, вважає, що відповідальність за події в
Києві повністю лежить на нинішньому уряді України. Однак невдоволення у нього викликають не
тільки дії українського уряду, а й реакція на події в Києві офіційного Тбілісі.
"Перед нами ті ж загрози, з якими сьогодні стикається Україна. Звичайно, заяви повинні
були бути чіткішими, і повинен бути прямий заклик на адресу Росії не втручатися у внутрішні
справи іншої країни і не стояти на шляху європейського вибору народу України", - каже Есаіашвілі.
У четвер грузинські депутати одноголосно прийняли вже другу заяву про події на Україні, в
якій висловили крайню стурбованість тим, що відбувається.
"Грузинський парламент висловлює повну солідарність з прагненням українського народу
стати повноцінним членом європейської сім'ї на принципах свободи, верховенства закону і прав
людини, і висловлює впевненість, що Росія шляхом примусу до відмови від угоди щодо асоціації не
зможе змінити європейський вибір ні Грузії, ні України", - наголошується в заяві, за яку
проголосували 118 депутатів.
Деякі критики нинішньої влади вважають цю заяву сміливішою в порівнянні з
попередніми оцінками, що звучали з вуст представників уряду.
Український урок
На думку грузинських політологів, те, що відбувається в Україні, багато в чому вплине на
процес євроінтеграції і на настрої щодо ЄС в Грузії.
"Від того, в якому напрямку розвиватимуться події в Україні, багато в чому залежить успіх
Східного партнерства і, відповідно, розвиток процесу європейської інтеграції, у якому Грузія дуже
зацікавлена", - говорить директор Центру європейських досліджень Каха Гоголашвілі.
"Від того, в якому напрямку розвиватимуться події в Україні, багато в чому залежить успіх
Східного партнерства і, відповідно, розвиток процесу європейської інтеграції, у якому Грузія дуже
зацікавлена"
Каха Гоголашвілі, директор Центру європейських досліджень
За його словами, події в Україні були у великій мірі спровоковані Москвою, а їхній
результат може вплинути на політику Росії щодо країн Східного партнерства.
"Я думаю, що український народ повинен перемогти в цій боротьбі, і коли він вийде
переможцем, керівництво Росії остаточно переконається в безперспективності тих підходів, які
воно застосовує", - сказав Гоголашвілі в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі.
Приклад України може стати показовим для тієї частини населення в Грузії, яка
налаштована скептично і не вірить в європейське майбутнє країни, говорить Гоголашвілі.
"Багато хто вже зробив для себе висновки, вже побачив, що представляє з себе європейська
інтеграція, а також що український народ готовий дуже багатьом заради цього жертвувати", говорить Гоголашвілі.
"Вже зараз можна зробити висновки про те, як діє Європа відносно партнерів і сусідів і як
діє Росія; у кого які наміри; про ставлення народу до влади і влади до веління народу... Все це
показово. Думаю, Україна в цьому сенсі вже дала урок і показала дуже багато чого - саме Грузії", вважає експерт.
BBC Україна

США ТА КАНАДА
08.01.2014. США погрожують санкціями, якщо влада в Україні
застосовуватиме силу
У Сенаті США не виключають застосування персональних санкцій, якщо до учасників
мирних протестів в Україні знову буде застосовано силу
Сенат США ухвалив резолюцію щодо України, у якій закликає лідерів ЄС та США і надалі
сприяти мирному та демократичному розв'язанню нинішньої політичної кризи в Україні, а також
знайденню шляхів виведення української економіки з кризи "на тривалу перспективу".
Сенатори також закликають усі українські політичні партії шукати діалогу, та не вдаватися
до закликів чи дій, що можуть розділити українське суспільство, а українську владу - утриматися
від застосування сили проти учасників мирних протестів.
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Текст Резолюції, посилання на який дав у своєму Twitter посол США в Україні Джеффрі
Пайєт, починається із висловлення "підтримки українському народові на тлі рішення президента
Януковича не підписувати Угоду про асоціацію із Європейським Союзом".
При цьому нагадується, що згідно із соціологічними опитуваннями, зміцнення політичних
і економічних зв'язків із ЄС підтримує більшість населення України, а також представники бізнесу,
громадянського суспільства, а також політичні сили різного спектру.
У Резолюції Сенату США також йдеться про те, що рішення української влади про
непідписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі було "неочікуваним", і таким, що "захищало вузькі
інтереси деяких посадовців та інших осіб". Водночас єдино можливим виходом із економічної
кризи, яку український уряд називає причиною свого рішення про відтермінування підписання
Угоди про асоціацію, американські політики називають проведення глибоких економічних
реформ.
У резолюції, яку було ухвалено американським Сенатом в ніч проти 8 січня, також
засуджується застосування сили проти учасників мирних протестів, що відбулися у Києві 30
листопада, 1 грудня та 11 грудня 2013 року. Представники верхньої палати законодавчого органу
США також закликають покарати винних у застосуванні сили, і звільнити тих, кого було затримано
під час мирних протестів.
У разі ж, якщо проти мирних демонстрантів і надалі застосовуватиметься сила, президент
та Конгрес США мають розглянути можливість застосування персональних санкцій, зокрема,
заборону на видачу віз та заморожування активів, проти осіб, відповідальних чи причетних до
застосування сили.
ВВС Україна

08.01.2014. Резолюція Сенату стала моральною підтримкою
Майдану – екс-міністр
Сенат США ухвалив резолюцію щодо України, у якій закликає лідерів ЄС та США і надалі
сприяти мирному та демократичному розв'язанню нинішньої політичної кризи в Україні, а також
пошуку шляхів виведення української економіки з кризи "на тривалу перспективу".
Сенатори також закликають усі українські політичні партії шукати діалогу, та не вдаватися
до закликів чи дій, що можуть розділити українське суспільство, а українську владу - утриматися
від застосування сили проти учасників мирних протестів.
Міністерство закордонних справ України вважає резолюцію проявом підтримки
європейського вибору Києва та демократичного розвитку, до якого закликає президент Віктор
Янукович.
Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко у коментарі BBC Україна назвав
документ "моральною підтримкою Майдану".
Загроза санкцій
Текст Резолюції, посилання на який дав у своєму Twitter посол США в Україні Джеффрі
Пайєт, починається із висловлення "підтримки українському народові на тлі рішення президента
Януковича не підписувати Угоду про асоціацію із Європейським Союзом".
При цьому нагадується, що згідно із соціологічними опитуваннями, зміцнення політичних
і економічних зв'язків із ЄС підтримує більшість населення України, а також представники бізнесу,
громадянського суспільства, а також політичні сили різного спектру.
У Резолюції Сенату США також йдеться про те, що рішення української влади про
непідписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі було "неочікуваним", і таким, що "захищало вузькі
інтереси деяких посадовців та інших осіб". Водночас єдино можливим виходом із економічної
кризи, яку український уряд називає причиною свого рішення про відтермінування підписання
Угоди про асоціацію, американські політики називають проведення глибоких економічних
реформ.
У резолюції, яку було ухвалено американським Сенатом в ніч проти 8 січня, також
засуджується застосування сили проти учасників мирних протестів, що відбулися у Києві 30
листопада, 1 грудня та 11 грудня 2013 року. Представники верхньої палати законодавчого органу
США також закликають покарати винних у застосуванні сили, і звільнити тих, кого було затримано
під час мирних протестів.
У разі ж, якщо проти мирних демонстрантів і надалі застосовуватиметься сила, президент
та Конгрес США мають розглянути можливість застосування персональних санкцій, зокрема,
заборону на видачу віз та заморожування активів, проти осіб, відповідальних чи причетних до
застосування сили.
Моральна підтримка Майдану
"Заклик до всіх сторін політичного процесу утриматися від застосування сили та
підтримувати діалог повністю відповідає підходам уряду. Саме до такого діалогу закликає
президент України Віктор Янукович. У МЗС України розцінюють ухвалення даної резолюції як
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вияв підтримки європейського вибору нашої держави та її демократичного розвитку", - йдеться у
повідомленні міністерства.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко не вважає ухвалену
резолюцію чимось надзвичайним у порівнянні з попередніми документами, прийнятими в США у
вересні 2012-го та листопаді 2013 років.
"Ухвалена резолюція не є значно жорсткішою за попередні документи. Раніше також були
посилання на можливі адресні санкції, нічого нового я не побачив", - заявив BBC Україна
Володимир Огризко.
"Хоча в документі чітко написана умова санкцій – в разі повторення спроби розгону
Майдану. Можливо, це уточнювальне формулювання хоч якось відрізняється від попередніх
резолюцій", - уточнив пан Огризко, зауваживши, що ближче до санкцій українські чиновники не
стали.
На думку колишнього керівника МЗС, резолюція стала черговим нагадуванням владі про
правила поведінки, які мають бути дотримані.
"Це потрібна акція, адже стала гарною моральною підтримкою українського
громадянського суспільства, Майдану", - вважає Володимир Огризко.
BBC Україна

14.01.2014. Рада з питань мовлення США: в Україні залякують
незалежних журналістів
В світлі масових протестів у Києві, в Україні відбуваються залякування та напади на
незалежних журналістів, включно з журналістами "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".
Про це йдеться у прес-релізі Ради з питань мовлення при уряді США (Broadcasting Board of
Governors), яка здійснює керівництво "Голосом Америки", "Радіо Свобода" та ін.
Проти журналіста-ветерана "Радіо свобода" Віталія Портнікова ведеться брудна кампанія
спрямована на дискредитацію його особисто та продемократичного руху "Євромайдан" - йдеться у
повідомленні.
"9-го січня помешкання Портнікова у Києві пікетувала група із близько 50 осіб, які
тримали українські прапори та плакати з погрозливими заявами. Пікетувальники звинувачували
Портнікова в "аморальній поведінці", - сказано у прес-релізі.
Мішенню погроз став також журналіст Української служби Голосу Америки Руслан
Дейниченко, який наприкінці грудня висвітлював протести Автомайдану під резиденцією
президента Віктора Януковича у Межигір’ї.
"Представники ДАІ у місті реєстрації його авто кілька разів відвідали батьків Дейниченка з
проханням підписати документи про нібито порушення правил дорожнього руху, які можуть
призвести до позбавлення водійських прав на півроку", - йдеться у заяві Ради з питань мовлення
при уряді США.
"Погрози нашим журналістам є частиною численних випадків насильства та залякування
незалежних голосів протягом кількох останніх тижнів", - цитує директора "Голосу Америки"
Девіда Енсора прес-реліз.
"Українська влада має засудити та розслідувати їх відповідно до обіцянки президента
України Віктора Януковича озвученої під час його новорічного звернення", - йдеться в цитаті.
"Очевидно має місце організована спроба дискредитувати незалежних, професійних
журналістів. Ця спроба нагадує найбільш огидні прийоми радянських часів", - цитує президента
"Радіо Свобода" Кевіна Клоса, заява.
З повним текстом заяви можна ознайомитись на сайті Ради з питань мовлення при уряді
США.
Українська правда

15.01.2014. В Сенаті обговорять наслідки політичної кризи в
Україні
Слухання щодо ситуації в Україні розпочнуться о 21 годині за Києвом
Комітет із закордонних справ Сенату США в середу проведе слухання щодо наслідків
політичної кризи в Україні.
Слухання розпочнуться о дев’ятій годині вечора 15 січня за київським часом й будуть
транслюватися наживо на сайті Комітету.
У засіданні комітету візьмуть участь заступник державного секретаря США з питань Європи
та Євразії Вікторія Нуланд, заступник керівника Бюро з демократії, прав людини та праці
Державного департаменту США Томас Меліа, а також колишній радник президента США Збігнєв
Бжезінський.
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Вікторія Нуланд неодноразово зустрічалася з президентом України Віктором Януковичем,
а також перебувала в Києві під час спроби силового розгону Євромайдану в ніч на 11 грудня 2013
року.
В порядку денному засідання комітету українське питання під назвою "Наслідки кризи в
України" позначене як першочергове.
Загроза санкцій
8 січня Сенат США ухвалив спеціальну резолюцію з приводу ситуації в Україні, у якій
закликав лідерів ЄС та США і надалі сприяти мирному та демократичному розв'язанню нинішньої
політичної кризи.
В резолюції було висловлено підтримку українському народу у його прагненнях до
європейської інтеграції. Також сенатори засудили застосування сили проти мирних демонстрантів
30 листопада, 1 грудня та 11 грудня 2013 року.
Останнім пунктом в резолюції стало визнання можливості застосуванням США
персональних санкції щодо українських посадовців, якщо проти мирних демонстрантів знову буде
застосовано силу. Конкретними заходами санкцій сенатори назвали заборону на видачу віз та
заморожування фінансових активів окремих осіб.
Посли
14 січня посол США в Україні Джефрі Паятт відвідав у лікарні Юрія Луценка та обговорив з
ним поточну ситуацію в Україні
Під час віче на Майдані Незалежності 12 січня було ухвалене звернення до влади США
запровадити санкції щодо українських чиновників, зокрема проти міністра внутрішніх справ
України Віталія Захарченко.
Донести цю позицію на засідання комітету із закордонних справ Сенату США було
доручено депутату від "Батьківщини", екс-міністру закордонних справ України Борису Тарасюку.
На думку керівника партії УДАР Віталія Кличка, побиття Юрія Луценка 10 січня стало
черговим свідченням застосування сили до мирних протестантів.
13 січня Рада народного об’єднання "Майдан" затвердила остаточний текст звернення до
Сенату США, а також перелік чиновників, до яких просять застосувати персональні санкції.
ВВС Україна

15.01.2014.
Бжезинський
радить
об'єднатись, щоб разом не програти

українській

опозиції

Українська опозиція має реально об'єднатись, щоб не програти наступні вибори.
Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" екс-радник президента США Збігнєв
Бжезинський.
"Українська опозиція потребує непідробної, справжньої єдності, яка була би помітною для
всіх. Це означає необхідність коаліційної домовленості", - заявив він.
Бжезинський вважає, що опозиції не обійтися без "нехай навіть символічного" лідерства.
"Я думаю, що керівники опозиції повинні зрозуміти – навіть якщо всі вони мають визначні
риси, не всі з них однаково популярні і володіють однаковим ступенем харизми. Якщо ви хочете
виграти, ви повинні мати здібного харизматичного лідера", - пояснив він.
Бжезинський нагадав приклад Польщі і Леха Валенси, який "не був обов'язково
найрозумніший".
"Він не був також лідером опозиції тривалий час. Він сплив на поверхню спонтанно, але
інші навколо нього, в тому числі деякі старші люди, визнали, що він володів певним магнетизмом,
який має дуже важливе значення", - нагадав експерт.
Він вважає, "що Майдан показав чудову єдність", яка проте не була "підкріплена єдністю на
політичній верхівці".
"Це не питання самопожертви. Це питання здорового глузду. Що краще – перемогти,
виставивши найпопулярнішу людину? Чи піти всім окремо – і разом програти?", - сказав
Бжезинський.
Як відомо, українська опозиція досі остаточно не визначилась із форматом своєї участі у
наступних президентських виборах 2015 року.
Одні лідери вважають, що єдиного кандидата визначать у другому турі, інші вимагають
виставити його уже в першому.
Українська правда

16.01.2014. Сенатори – Януковичу: Вітя, чао!
Вдруге за два місяці американський Сенат зібрався на слухання, щоб обговорити події в
Україні. За час, що минув із листопада, у лексикон американських законодавців стрімко увійшло
слово "санкції", яке тепер стало найвірнішим супутником прізвища "Янукович" у їхніх виступах.

70 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

71 of 88

Слухання, які відбувалися у комітеті з міжнародних справ Сенату та не зобов"язували до
жодних рішень, виявили невдоволення політиків з обох таборів – республіканського і
демократичного – тим, як американські чиновники реагують на стратегію Януковича з
придушення ЄвроМайдану.
Доступ на засідання комітету був вільний для всіх охочих, як це зазвичай буває у Сенаті.
Тому на слухання зібралося більше, ніж вміщала зала на 150 осіб, і розпоряднику довелося просити
людей посунути стільці, щоб запустити гостей на стоячі місця. До Сенату приїхали провідники
української діаспори з Нью-Йорку та Нью-Джерсі, а також колишній міністр закордонних справ
України Борис Тарасюк і депутат від "Свободи" Олег Осуховський.
Тарасюк зустрічався зранку з сенатором Джоном МакКейном та намагався отримати право
виступу на слуханнях, але було запізно міняти протокол – він домігся лише, що його тези долучать
до протоколу. Прибувши до Сенату, Тарасюк тепло обійнявся з послом України у США
Олександром Моциком, який якщо не вперше, то лише вдруге вийшов на публіку після провалу
євроінтеграції, яку він завзято відстоював на всіх вашингтонських заходах, що передували самміту
у Вільнюсі. Серед знайомих облич у залі також можна було побачити офіційного лобіста Юлії
Тимошенко з вашингтонської компанії Wiley Rein Джоя Вільямса, який працює разом з колишнім
конгресментом Джимом Слаттері.
Слухання вів голова комітету в міжнародних справах Сенату демократ Боб Менендез.
Першого січня він відсвяткував 60 років, а другого провів зустріч з українською діаспорою штату
Нью-Джерсі, який він представляє у верхній палаті парламенту.
Відкриваючи слухання, Менендез прямо визнав, що "члени української діаспори НьюДжерсі попросили мене звернути увагу на тисячі протестувальників на Майдані, і я хотів би
запевнити їх, що наш Комітет не є глухим до цих хоробрих людей".
Власне, ці слова Менендеза можна вважати відповіддю харківському губернатору Михайлу
Добкіну, який на твіттері закинув діаспорі її маловпливовість та бажання ходити на зустрічі заради
безкоштовного пригощання. "То, что диаспора не пропускает ни одного повода бесплатно поесть и
выпить на таких встречах - это факт. Вот и придумывают причины для встреч с властью.
Отношение к ним - соответствующее", - написав український держслужбовець першого рангу,
нещодавно запропонований діаспорою на зустрічі в Білому домі для включення у чорний список
нев"їзних до Америки.
Після відкриття слухань демократом Менендезом право виступу з відповіддю отримав
республіканець Боб Коркер із Теннесі. Консерватор дорікнув адміністрації Обами у втраті
ініціативи на міжнародній арені:
- Американська політика щодо України була слабкою, тоді як мала бути рішучою і сильною.
Росія набирає за наш рахунок в Сирії, в Ірані, в питанні ПРО, в справі Сноудена, і тепер - в Україні,
- перерахував Коркер зірки на фюзеляжі Путіна.
Головним промовцем на слуханнях була заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, яка
тричі відвідала Україну в листопаді-грудні 2013 року, оскільки відповідає за європейські та
євразійські стосунки у Джона Керрі. За посадою, до її повноважень також належить готувати йому
подання про застосування адресних санкцій на підставі 212 статті Акту про міграцію та
національність США.
Однак у своєму звіті перед Сенатом Нуланд жодного разу не згадала безпосередньо слово
"санкції", ховаючи його за різними конструкціями. Промовляючи на слуханнях, вона переказала
частину своїх тез із зустрічі з Януковичем.
- Застосування насильства і репресій в Україні з боку державних підрозділів безпеки
або їхніх сурогатів (тут Нуланд мало на увазі "тітушок" – слово, яке не має аналогів у
англійській)змусило нас, публічно і в приватному порядку, повідомити владу України, що ми
будемо розглядати широкий спектр інструментів, наявних в нашому розпорядженні, якщо
можновладці в Україні застосовуватимуть або заохочуватимуть насильство проти власних
громадян.
За словами Нуланд, востаннє вона розмовляла з міністром закордонних справ Кожарою
цього понеділка, і він переконував, що Україна все ще хоче європейського майбутнього.
У своєму виступі Нуланд також розповіла про кроки Америки щодо України. Прихильників
жорсткої та швидкої реакції Вашингтона могло розчарувати почуте – США зміщує фокус на
президентські вибори, які вони вважають єдиною легітимною можливістю позбутися Януковича.
Нуланд оголосила про "передвиборчу допомогу Україні з боку Америки".
- Це включатиме підтримку незалежних ЗМІ та громадського спостереження за
передвиборчою ситуацією та самими виборами. Враховуючи загрози, з якими в даний час
стикається багато неурядових організацій, які брали участь у ЄвроМайдані, ми шукаємо шляхи, як
можемо підтримати тих, хто у небезпеці.
Також Нуланд обіцяла підтримати програми Євросоюзу щодо інформування про переваги
євроінтеграції – "особливо на Сході України".
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Другим доповідачем був Томас Мелія, який почував себе менш впевнено на відміну від
Нуланд – колишнього речника Держдепу. Мелія, який є заступником помічника держсекретаря з
питань прав людини, розповів про свою діяльність на чолі робочої групи з питань верховенства
права. З українського боку її очолює Андрій Портнов, але, за словами свідків, на зустрічах він
уникає обговорення теми утисків журналістів чи сексуальних меншин, а воліє говорити лише про
підготовку Кримінально-процесуального кодексу та закону про прокуратуру.
- У межах україно-американської робочої групи, ми мали відверті дискусії щодо наростання
насильства над журналістами та громадянським суспільством, - звітував Мелія, додаючи, що атаки
активізували це середовище для захисту своїх прав.
В якості прикладів самоорганізації він назвав рух "Стоп цензурі" та ініціативу "Новий
громадянин". Промовляючи до сенаторів, Мелія також згадав Інститут масової інформації,
назвавши його "поважною організацією", що виглядало сигналом підтримки на фоні кампанії з
дискредитації ІМІ, розгорнутої Банковою.
Невиразні звіти співробітників Державного департаменту явно розчарували членів Сенату.
Боб Менендез одразу взявся розкручувати Нуланд на тему покарання українських чиновників.
- Ви згадали, що Держдеп має широкий арсенал для реакції в залежності від поведінки
Януковича щодо протестуючих, - подивився Менендез на Нуланд. - Я вважаю, що підтримка
санкцій, закриття віз перебуває серед можливостей, які мають бути серйозно розглянуті, якщо буде
продовження насильства проти мирних протестуючих. Чи це той варіант, який уряд США волів би
розглянути?
- Пане голово, всі інструменти уряду на столі, включно з цими, - повторила Нуланд тезу,
яка до цього кілька разів лунала на брифінгах в Держдепі з вуст офіційного речника
американського уряду.
Далі Менендез показав поінформованість перерозподілом у медіа-сфері України.
- Я знаю, що родина Януковича перебирає контроль над телеканалами та газетами,
наростає залякування незалежних журналістів. Яку ми можемо надати підтримку? – звернувся
сенатор до Мелії.
Але відповідь чиновника не вражала політиків:
- Пане голово, ми тривалий час надаємо підтримку для підвищення професійності
журналістів. Наші програми підтримують онлайн-медіа в Україні, організації, що моніторять
ситуацію. Я, коли їжджу в Україну, даю інтерв’ю таким ЗМІ, щоб показати, що ми знаємо про них і
підтримуєїмо їх, - сказав Мелія.
Розчарований обережністю Державного департаменту, Менендез виголосив фразу, на яку
мало хто звернув увагу.
- Якщо уряд Януковича буде продовжувати насильство проти співгромадян, як ми це
бачили досі, то я не певен, що ми будемо чекати, поки Держдепартамент розгляне санкції або
скасування віз стосовно тих осіб, які будуть причетні до цього насильства. Комітет Сенату, який я
очолюю, збирається схвалити законодавство, яке буде напряму стосуватися цього.
Іншими словами, якщо Держдеп не буде діяти, Сенат змусить його до санкцій шляхом
ухвалення спеціального закону на кшталт "закону Магнітського". По
До критики приєднався республіканець Коркер:
- Минулого літа, коли Росія почала економічний шантаж України, чи не думаєте ви, що
США могли стояти ближче України? Чому ви не критикували Росію відкрито і твердо, коли Росія
все це робила? У влади є великий мегафон, який не був задіяний.
- Я це робила і секретар Керрі це робив, - виправдовувалася Нуланд. - Є багато різних
причин, чому Янукович ухвалив рішення взяти паузу в стосунках з ЄС після шести місяців
рекламування та закликів до своїх людей інтегруватися в Європу.
Майже через годину після початку слухань сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джейн
Шахін згадала про долю Юлії Тимошенко.
- Ви думаєте, чи є шанс, що вона буде звільнена до виборів-2015? І що ще американці та
європейці можуть зробити для цього?
- Ми піднімаємо це питання на кожній зустрічі з українцями, я особисто піднімала це
питання на зустрічі з Януковичем, - знову виправдовувалася Нуланд. – Якби Юлія Тимошенко
була би звільнена для лікування в Німеччині, це надіслало би потужний сигнал на користь
європейського шляху. Але зараз не схоже на те, що президент України збирається це зробити...
Доволі млявий перебіг слухань виправив сенатор-республіканець від Аризони Джон
МакКейн– кандидат в президенти на передостанніх виборах, який місяць тому їздив на
ЄвроМайдан та промовляв там до найбільшого скупчення людей у своєму житті.
- Пане Мелія, це не вибори студентів до шкільної ради, - обурився МакКейн реплікою
чиновника про те, що українці мають самі визначити свою долю на виборах. - Ідеться про країну,
яка хоче бути європейською. Вони не хочуть бути Росією! Росією, яка використовують
енергетичний тиск, перекривають доступ шоколаду на свій ринк, підтримують корупцію, яка і так
буяє в Україні.
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МакКейн розійшовся не на жарт – він вирішив просвітити присутніх щодо апетитів
Януковича.
- Мої колеги по Сенату можуть не знати, що син президента України, який був дантистом,
зараз є мільярдером, і живе будинку за сотні мільйонів доларів! – МакКейн продовжував
апелювати до Мелії. – Сер! Мова іде не про те, що українці мають самі вирішувати свою долю, а
про те, що ми маємо стояти поряд з українцями…
Сенатор не став стримувати себе, виміщаючи на Мелії своє невдоволення.
- Я радий, що ви бачили Юлію Тимошенко під час візиту до України минулого року. Але
вона не повинна бути в тюрмі! Це – факт. Ми маємо підтримати українців, які волають про
допомогу та моральну підтримку в протистоянні, яке є повністю нерівним, яке супроводжується
брутальним силовим розгоном демонстрацій. І лідери протесту, з якими я зустрічався в Києві,
тепер госпіталізовані з травмами. Пане Мелія, або ви неймовірні наївні, або ви вводите в оману
комітет Сенату.
Користуючись нагодою, МакКейн розповів усе, що думає про нинішнє керівництво в
Кремлі.
- Росія використовує торговий тиск енергоносіями, використовує ембарго на поставки
продуктів, включно з шоколадом, і пан Путін дійсно – дійсно! – вірить, що Росія без України – це
східна держава, а з Україною – це західна держава. Ми маємо стати поряд з українцями, реагуючи
списком санкції щодо тих, хто застосовує насильство над демонстрантами.
Несправедливо ображений Мелія – бо він справді багато займається Україною – мовчав.
Слово у відповідь взяла Вікторія Нуланд.
- Ми згодні з останньою резолюцією Сенату, за якою мирні протести громадян України
повінні бути гарантовані за будь-яку ціну. І ми були відверті в діалозі з владою України, не лише на
моєму рівні, а на рівня держсекретаря Керрі, на рівні міністра оборони США, що будь-які подальші
серйозні спроби репресувати людей отримають відповідь з боку США.
- І санкції можуть бути такою відповіддю? – не втримався МакКейн.
- Як я вже сказала, це - серед інструментів, які перед нами на столі, - знову повторила
Нуланд.
На завершення своїх "екзекуцій" над чиновниками Держдепу МакКейн запитав, що вони
думають про рішення Вищого адміністративного суду, яке може завадити Віталію Кличку
балотуватися в президенти.
- Чи означає це, що Янукович іде шляхом чесних і прозорих виборів? – ледь не глузував
МакКейн.
- Ситуація з рішення суду щодо Кличка – це класичне явище для цієї частини світу, коли
намагаються використовувати суди для манипулювання із висуванням кандидатів від опозиції.
Наше посольство в Києві уважно слідкує за цим судом.
Підсумувати цю частину слухань взявся сенатор-демократ від Коннектікуту Кріс Мерфі,
який разом із МакКейном літав на ЄвроМайдан.
- Я не думаю, що Янукович може перемогати на чесних і прозорих виборах, і не має
значення, яку він тактику обере, іти на захід чи на схід...
Для пересічного українця результати слухань у Сенаті можуть викликати розчарування,
оскільки "санкцій немає". Але, по-перше, таке рішення на слуханнях і не мало ухвалюватися. Подруге, рішення про адресні санкції заборонено оголошувати американським законом.
Збори в Сенаті явно показали зміну риторики США щодо Януковича на 180 градусів – він
став "кульгавою качкою" для американської влади - як законодавчої, так і виконавчої - які не
покладають на нього жодних сподівань. При цьому очевидно, що в питанні санкцій першість
переходить до конгресменів та сенаторів, наділених правом законотворчої ініціативи, які вже до
цього кроку готові.
Також слід пам'ятати про те, що Державний департамент є органом зовнішньої політики
США. І рішенням про санкції вони фактично позбавляють себе роботи – адже санкції є останнім
кроком у міждержавних стосунках, після яких замість "політики" починається "холодна війна".
В інтерв'ю Українській правді інший учасник слухань Збігнєв Бжезинський відверто
окреслив ризик санкцій – це втрата діалогу з владою. "У певних випадках санкції виправдані. З
іншого боку, їх вагу часто перебільшують. Крім того, ми маємо пам’ятати, що все одно повинні
співпрацювати з посадовими особами України".
Чи буде розв'язання такої "холодної війни" найкращою допомогою Україні перед
надзвичайно складними виборами 2015 року та надзвичайними апетитами Путіним – Держдеп
для себе не вирішив. Але силовим розгоном Майдану Янукович допоможе їм визначитися – і це
буде вже остаточне рішення, після якого не буде дороги назад.
Українська правда

73 of 88

INTERNATIONAL WEEKLY # 01 (08.01.2014 — 31.01.2014)

16.01.2014. Заступник держсекретаря
Янукович не збирається звільняти Тимошенко
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США

вважає,

що

Американські чиновники впевнені, що Янукович міг би відпустити Тимошенко, але боїться
це зробити, щоб не втратити владу, якщо екс-прем'єр буде брати участь у президентських виборах.
Питання звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко піднімається на кожній зустрічі з
українськими чиновниками, але безрезультатно. Про це на слуханнях у Сенаті США заявила
заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд.
"Ми продовжуємо радити Україні відпустити її (Юлію Тимошенко - ред.) до Німеччини для
лікування, якого вона дуже потребує... Це стало б сигналом з боку України", - сказала Нуланд.
За її словами, це також показало б відданість України європейським цінностям та її
стратегічному курсу на євроінтеграцію. "Але, схоже, що сьогодні президент не готовий зробити ці
кроки", - резюмувала заступник держсекретаря.
У свою чергу, колишній радник президента США з національної безпеки Збігнєв
Бжезінський зазначив, що якби Віктор Янукович захотів, то він міг би запросто звільнити
Тимошенко. "Він міг би просто вислати Тимошенко і вирішити частину проблем. Але у нього немає
уяви або рішучості на це. Він боїться, що вона повернеться і буде брати участь у виборах. Він
занадто переляканий можливою втратою влади", - підкреслив Бжезінський.
Раніше повідомлялося про те, що петиція із зверненням до адміністрації президента США
Барака Обами з проханням вжити всіх можливих заходів для звільнення Юлії Тимошенко зібрала
105 тисяч підписів з необхідних 100 тисяч.
Нагадаємо, 16 жовтня депутат Європарламенту від Польщі Марек Сівець повідомив, що
українська влада запропонувала місії Європарламенту звільнити Юлію Тимошенко на наступних
умовах: неучасть у президентських виборах, а також виплата штрафу в 200 млн доларів.
Євродепутат стверджує, що цю інформацію озвучив представник Європарламенту Олександр
Кваснєвський в усній частині доповіді про роботу місії у Брюсселі 15 жовтня.
Як відомо, 15 жовтня був продовжений на місяць мандат спостережної місії Європейського
парламенту у складі екс-президента Європарламенту Пета Кокса та екс-президента Польщі
Олександра Кваснєвського, оскільки поки не було досягнуто головної мети місії - звільнення
Тимошенко.
4 жовтня Пет Кокс і Олександр Кваснєвський звернулися до президента України Віктора
Януковича з клопотанням про помилування Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко у свою чергу
заявила, що місія Європарламенту передала їй офіційну пропозицію про можливий виїзд до
Німеччини для лікування. Екс-прем'єр-міністр України публічно прийняла цю пропозицію,
враховуючи важливість для України підписання угоди з ЄС про асоціацію.
Дзеркало тижня

17.01.2014. Керрі назвав закони, підписані Януковичем, такими,
що порушують норми ОБСЄ та ЄС
Голова Державного департаменту США Джон Керрівважає, що закони, "що проштовхнули
через Раду без прозорості та політичної відповідальності", і які вже підписав президент
України Віктор Янукович, порушують норми ОБСЄ і ЄС.
"Ми глибоко переконані, що народ України хоче приєднатися, хоче бути пов'язаний з
Європою і хоче повернутися на цей напрямок. А кроки, які були зроблені вчора є
антидемократичними, вони хибні, вони відбирають у народу України його право і його шанс на
майбутнє. Тому ми будемо і далі стежити за цією проблемою, але такий антидемократичний
маневр викликає велике занепокоєння і це повинно турбувати кожну націю, яка хоче бачити народ
України здатним не тільки висловлювати свої побажання, але і бачити їх виконання шляхом
політичного процесу", - заявив державний секретар США.
Верховна Рада 16 січня ухвалила держбюджет України на 2014 рік, а також ряд законів без
обговорення. Більшість документів приймалося шляхом підняття рук. Тексти деяких законів стали
доступні тільки після того, як депутати за них проголосували.
У фракції Партії регіонів вказали на те, що опозиція перешкоджала нормальному
голосування, зокрема депутати опозиційних фракцій забирали картки для голосування у колег по
парламенту. Опозиція заявила, що закони прийняті з порушеннями Регламенту Верховної Ради, а
їх суть охарактеризувала як "державний переворот".
Прийняття цих законів викликало негативну реакцію західних політиків та офіційних осіб,
а також міжнародних правозахисних організацій.
ZN.UA
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19.01.2014. США: зіткнення в Києві є наслідком невизнання
вимог народу
США одними з перших відреагували на події в Києві ввечері 19 січня та вночі проти 20
січня, заявивши, що зіткнення є результатом того, що влада не дослухалася до вимог народу.
Чергове Народне віче в неділю, 19, січня, переросло в сутички на вулиці Грушевського,
коли люди спробували пройти до урядових будівель, але їх зупинили силовики.
Протистояння тривало всю ніч, а станом на ранок люди продовжують обмінюватися
точковими нападами.
Президент Віктор Янукович пізно ввечері в неділю доручив створити робочу групу для
вирішення кризи та провести зустріч робочої групи з опозицією.
Критика влади
Речниця Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден оприлюднила критичну заяву
щодо подій в Україні та дій влади.
"Ми глибоко стурбовані насильством, яке відбувається сьогодні на вулицях Києва і
закликаємо всі сторони до негайного врегулювання ситуації", - сказано в заяві. Але пані Гейден
також зазначає, що напруженість в Україні є "прямим наслідком невизнання урядом законних
претензій свого народу".
"Натомість, він (Уряд. - Ред.) здійснював спроби послабити основи демократії в Україні
шляхом криміналізації мирного протесту і позбавлення громадянського суспільства та політичних
опонентів ключових демократичних гарантій, відповідно до закону", - сказано в повідомленні.
США закликають український уряд скасувати закони, ухвалені на резонансному засіданні
парламенту минулого тижня, а також розпочати діалог з опозицією.
"З перших днів рух "Майдан" мав всі ознаки ненасильства і ми підтримуємо сьогоднішній
заклик з боку опозиційних політичних лідерів відновити цей принцип", - заявляє пані Гейден.
Вона також зазначила, що США продовжують розгляди можливі дії у відповідь на
насильство, зокрема і санкції.
Пізно ввечері в неділю Віктор Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки та
оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та
адміністрації президента України для розгляду питань з врегулювання політичної кризи.
"Також Глава держави доручив провести зустріч учасників робочої групи із
представниками опозиції у понеділок 20 січня 2014 року", - сказано в повідомленні на сайті
президента.
BBC Україна

20.01.2014. США закликали Януковича вдатися до кроків, які
пом'якшать конфлікт із народом
Адміністрація президента США закликає уряд України "вдатися до кроків, які дадуть
Україні кращий шлях уперед". Такими кроками, згідно з текстом заяви, може бути "скасування
антидемократичних законів прийнятих в останні дні, виведення міліцейських спецназівців із
центру Києва і початок діалогу з політичною опозицією".
Наростання напруги в Україні є прямим наслідком нездатності уряду визнати законне
невдоволення народу. Про це йдеться у заяві прес-секретаря Ради національної безпеки США
Кейтлін Хайден, оприлюдненій на сайті посольства США в Україні.
"Уряд послабив основи української демократії, ввівши кримінальну відповідальність за
мирні протести і позбавивши громадянське суспільство і політичних опонентів демократичного
захисту, наданого їм законом", - йдеться в заяві.
Адміністрація президента США закликає уряд України "вдатися до кроків, які дадуть
Україні кращий шлях уперед".
Такими кроками, згідно з текстом заяви, може бути "скасування антидемократичних
законів прийнятих в останні дні, виведення міліцейських спецназівців із центру Києва і початок
діалогу з політичною опозицією".
"Зі своїх перших днів, рух Майдан відзначався духом ненасильства і ми підтримуємо сьогоднішній
заклик політичних лідерів опозиції відновити цей принцип. США продовжать розглядати
додаткові кроки - в тому числі санкції на застосування сили", - йдеться в заяві.
Після традиційного недільного віче опозиції у Києві мітингувальники, серед яких були і
радикально налаштовані активісти, пішли пікетувати Верховну Раду, але натрапили на кордон
силовиків біля стадіону імені Лобановського. Почалися зіткнення радикалів із силовиками.
Активісти почали підпалювати машини міліції. Ті у свою чергу застосували водомети і
гумові кулі. З обох боків є поранені.
ZN.UA
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22.01.2014.
Азаров
сумнівається,
що
США
запровадити санкції проти українських чиновників
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можуть

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що останні події в Україні не можуть стати
приводом для введення США санкцій щодо українських чиновників. Про це він заявив в інтерв'ю
російському каналу Росія 24".
"Я серйозно взагалі не розглядаю це питання, оскільки наші відносини, у тому числі і з
Сполученими Штатами, є стратегічними та довгостроковими, і цей епізод, пов'язаний з такою
ситуацією в Києві, на мій погляд не є навіть підставою для розмов про це", - сказав Азаров.
Прем'єр заявив, що міжнародні партнери України закликали владу України утриматися від
зайвого застосування сили, і в цьому українська влада солідарна.
Нагадаємо, джерела видання The EUobserver повідомляють, що вчора, 20 січня, під час
зустрічі міністрів закордонних справ ЄС вперше з того часу, як українська влада почала
застосовувати силу до протестувальників,на рівні ЄС обговорювалося питання застосування
санкцій до української влади.
Тиждень UA

22.01.2014. США ввели санкції до осіб, причетних до розгону
Майдану
Посольство США скасувало візи декількох громадян України, пов'язаних із застосуванням
сили. Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства США в Україні.
"У відповідь на дії проти протестувальників на Майдані у листопаді й грудні минулого року
Посольство США скасувало візи декількох громадян України, пов'язаних із застосуванням сили", йдеться в повідомленні.
"Оскільки візові справи за законами США є конфіденційними, ми не можемо коментувати
індивідуальні випадки. Хочемо підкреслити, що Державний департамент має широкі
повноваження скасовувати візи на основі інформації, що вказує на неможливість допуску
отримувача візи на територію США, і ми розглядаємо подальші кроки проти тих, хто несе
відповідальніст за нинішнє насилля", - зазначає посольство.
Нагадаємо, сьогодні під час штурму "Беркуту" від поранення загинуло двоє осіб. Помер ще
один протестувальник, "якого бійці "Беркуту" скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
Тиждень UA

22.01.2014. Експерт: Санкції США повалять більшість стовпів
режиму Януковича
Санкції США неминуче вплинуть на цілісність режиму Януковича. Про це в коментарі
Тиждень.ua заявив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир
Горбач.
За його словами, застосовані США санкції багато чого змінять у теперішній владі.
«Найближчими днями, тижнями існує великий шанс того, що опори політичного режиму
Януковича будуть падати одна за однією. І я не думаю, що вони будуть переходити на бік
протестувальників, але вони будуть демонструвати перед Заходом і США як мінімум свій
нейтралітет і показувати свою непричетність до тих репресій і насильства, яке зараз захлинуло
Київ», – заявив Горбач.
За його словами, те, що опубліковано на сайті посольства США, стосується не тільки віз.
«Санкції будуть стосуватися фінансових правопорушень, майна, грошей українських
чиновників закордоном – стовпів нинішнього режиму. І це неминуче вплине на цілісність, на
внутрішню підтримку режиму Януковича», – вважає експерт.
Як стверджує міжнародник, кількість людей, до яких застосовані санкції, буде
збільшуватися з огляду на розвиток подій.
«Але є вірогідність, що цей перелік не буде збільшуватися, і що цього переліку буде
достатньо для інших імовірних претендентів, аби вони утрималися від насильницьких дій. Санкцій
не може бути відразу багато, вони тиснуть не тільки на тих, проти кого вони застосовуються, але й
на тих, проти кого можуть застосуватися», – наголошує Горбач.
Як повідомлялось, посольство США скасувало візи декількох громадян України, пов'язаних
із застосуванням сили.
Тим часом депутати законодавчого органу Російської Федерації підтримали заяву щодо
подій у Києві, засудивши дії української опозиції та демонстрантів, й закликали Захід припинити
сприяння ескалації конфлікту.
Нагадаємо, сьогодні під час штурму "Беркуту" від поранення загинуло двоє осіб. Помер ще
один протестувальник, "якого бійці "Беркуту" скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
Тиждень UA
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24.01.2014. Los Angeles Times. Віце-президент США Байден
вимагає, щоб український президент знайшов мирне розв'язання
кризи
У четвер віце-президент США зателефонувавВіктору Януковичу і зажадав припинити бої
урядових сил з протестувальниками, повідомляєThe Los Angeles Times. Джо Байден застеріг, що
нове кровопролиття "матиме наслідки для відносин України з США", цитує журналіст Пол Ріхтер.
Згідно із заявою Білого дому, Байден сказав Януковичу: "Тільки уряд України може
забезпечити мирне завершення кризи". Байден порекомендував уряду вступити в переговори з
протестувальниками і знайти спосіб "серйозно розглянути те, що викликає у них справедливу
тривогу".
Офіційні особи США повідомили, що роздумують про санкції проти України. Вони також
засудили насильство, яке чинять антиурядові праві угруповання та проурядові провокатори.
Втім, експерти припускають, що Вашингтон навряд чи захоче вплутуватися в конфлікт.
Санкції США "не змінять події на місцях", вважає Ендрю Вейсс (Carnegie Endowment for
International Peace). "Інструменти впливу і важелі США вкрай обмежені", - пояснює він. На думку
Вейсса, Вашингтону також не хочеться, щоб суперечка за Україну стала ще одним "яблуком
розбрату" у відносинах з Путіним.
InoPressa

КИТАЙ
22.01.2014.
Присяжнюк:
Україна
українсько-китайських інвестпроектів

активізує

реалізацію

Уряд прискорює виконання українсько-китайських домовленостей, зокрема досягнутих на
вищому рівні під час візиту Президента України Віктора Януковича в КНР. Зокрема, активізується
робота за всіма напрямами двостороннього співробітництва, у тому числі і в сільському
господарстві. Це прискорить залучення китайських інвестицій у вітчизняну економіку та
нарощування експорту українських товарів до Китаю. Про це йшлося на засіданні української
частини Комісії зі співробітництва між урядом України та Урядом КНР під головуванням міністра
аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка.
«Після візиту Віктора Януковича в КНР перед Україною відкриваються значні можливості
для поглиблення співпраці з Китаєм у низці галузей. І Президент поставив завдання прискорити
реалізацію досягнутих домовленостей. Тому ми будемо проводити такі засідання кожні два тижні,
щоб максимально координувати виконання зобов'язань української сторони і підготуватися до
наступного візиту в КНР представників української влади»,- зазначив Присяжнюк.
Міністр підкреслив, що всі державні органи влади, які представлені у складі Комісії,
повинні якомога швидше приступити до виконання своєї частини роботи в рамках співпраці між
Україною і КНР. Відповідно, прискориться реалізація спільних інвестиційних проектів у деяких
галузях вітчизняної економіки, у тому числі і сільському господарстві.
«Своєчасне виконання взятих нами зобов'язань прискорить приплив інвестицій в
українську економіку. Також для нас важливим є нарощування товарообігу, зокрема, збільшення
експорту української продукції на китайський ринок», - підкреслив глава Мінагрополітики.
Присяжнюк доручив всім учасникам Української частини Комісії зі співробітництва між
урядом України та Урядом КНР підготувати графіки виконання завдань і доповісти про них на
наступному засіданні Комісії. За його словами, також необхідно створити координаційний центр
для реалізації спільних українсько-китайських проектів.
ForUm

ЛИТВА
22.01.2014. Глава МЗС Литви про події в Україні: Настав час для
адресних санкцій
Жорстокі події в центрі Києва змушують Європу до введення санкцій, вважає міністр
закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Таку думку він висловив на своїй сторінці в Twitter в
середу.
"Розгорнутий жорстокий сценарій на Євромайдані закликає до єдиної реакції ЄС. Заклики
до діалогу неефективні, (настав – Ред.) час для адресних санкцій", - упевнений він.
Нагадаємо, джерела видання The EUobserver повідомляють, що вчора, 20 січня, під час
зустрічі міністрів закордонних справ ЄС вперше з того часу, як українська влада почала
застосовувати силу до протестувальників,на рівні ЄС обговорювалося питання застосування
санкцій до української влади.
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Тим часом прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що останні події в Україні не
можуть стати приводом для введення США санкцій щодо українських чиновників.
Як відомо, сьогодні під час сутичок на Грушевського від кульових поранень загинув
протестувальник. Загиблий - активний учасник Майдану Нігоян Сергій.
Міністерство внутрішніх справ України заперечує застосування вогнепальної зброї на
вулиці Грушевського.
Крім того, сьогодні підтвердили інформацію про смерть протестувальника, якого бійці
"Беркуту" скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
На вулиці Грушевського біля стадіону «Динамо» четвертий день триває протистояння між
між "Беркутом" та мітингувальниками.
Тиждень UA

НІМЕЧЧИНА
11.01.2014. Чого чекати Україні від нового координатора
німецько-російських відносин у Меркель?
Нове призначення у Меркель: німецько-російське співробітництво у МЗС Німеччини
координуватиме соціал-демократ Ґернот Ерлер. Він пропонує долучити Росію до діалогу ЄС з
Україною.
Новим координатором німецько-російського співробітництва у німецькому уряді у
п'ятницю, 10 січня, призначено соціал-демократа Ґернота Ерлера.
За цим призначенням, припускає опозиційна депутатка Бундестагу Марілуїзе Бек, може
стояти намір змінити політику щодо Росії. В інтерв'ю DW експертка фракції "Союз-90 / Зелені" з
питань Східної Європи заявила: "Можливо, соціал-демократи хотіли б здійснити розворот у бік
політики, спрямованої не на таку явну критику Кремля".
Німецько-російські відносини потеплішають?
Водночас німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму
Александр Рар у розмові з DW зазначив, що з Ерлером у зовнішній політиці Німеччини буде
здійснено спробу розпочати прагматичний та продуктивний діалог з Росією.
"Призначення Ерлера свідчить, що соціал-демократи дедалі ширше розставляють своїх
людей, - пояснив Рар. - Отже, можна виходити з того, що у зовнішній політиці Німеччини відтепер
проявиться інша лінія, Росії будуть запропоновані нові форми партнерства".
Впливове німецьке видання Der Spiegel за призначенням Ерлера на посаду координатора
німецько-російського співробітництва в уряді вбачає зміну напрямку у політиці Німеччини щодо
Росії. Новий уповноважений, як відзначає видання, вважається прихильником більш дружніх
відносин з Москвою.
Раніше Ерлер заявляв про необхідність припинити практику жорсткої критики Росії та
заявляв, що розуміє причини недовіри Москви до Заходу. Натомість його попередник на посаді
координатора, представник християнських демократів, Андреас Шоккенгофф, виступав за більш
жорстку лінію щодо уряду Росії і президента Володимира Путіна. Саме він був головним
ініціатором доволі критичної резолюції Бундестагу про стан в Росії.
Між тим прес-секретар уряду ФРН Штеффен Зайберт після призначення Ерлера заявив, що
принципових змін у політиці Берліна щодо Росії не станеться. За його словами, переконання, на
основі яких Німеччина формує свою політику щодо Росії, не змінюються від одного періоду
діяльності законодавчого органу до іншого. "Наша зовнішня політика завжди також ґрунтується
на цінностях, тому у ній зберігається велика частка спадкоємності", - цитує Зайберта агенція dpa.
До діалогу ЄС з Україною має долучитися Росія
Що стосується України, то в розмові з DW відразу після свого призначення Ерлер
наголосив, що ЄС не зміг запропонувати Києву того, що запропонувала Москва - надала суттєві
кошти та радикально знизила ціни на газ. "Україна мала гострі проблеми та серйозні фінансові
труднощі. Українські політики вимушені були діяти під тиском цих проблем, їм були потрібні
швидкі рішення", - підсумував Ерлер. За його словами, цей факт треба відділяти від
"довгострокових перспектив, які має Україна".
Ерлер переконаний, що ЄС повинен продовжувати діалог з Україною, однак вважає, що "до
нього повинна підключитися Росія". Утім, наголошує новий координатор німецько-російського
співробітництва в уряді Німеччини, "тристоронні перемовини не повинні бути першою реакцією
на те, що відбулося (у Вільнюсі - ред.) після кількарічної підготовки до підписання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС". "Треба продовжувати діалог, зокрема між ЄС та Росією, щодо
подальшого розвитку східного партнерства і, зокрема, України", - наголосив Ерлер.
Раніше в інтерв'ю DW Ерлер наголошував, що після вільнюського саміту, на якому
президент Віктор Янукович відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС, необхідно думати
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не про орієнтацію на Захід або на Схід, а про економіку". У цьому зв'язку він тоді пропонував
шукати форми співпраці України та ЄС, "враховуючи при цьому російські інтереси".
Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Ґернот Ерлер був
уповноваженим з німецько-російського співробітництва у МЗС ФРН - з 2003 по 2006 роки. У 20052009 роках працював статс-секретарем у німецькому зовнішньополітичному відомстві. З 2009 року
Ерлер був заступником голови фракції СДПН у Бундестазі та відповідав за зовнішньополітичні
питання, проблеми міжнародної безпеки та прав людини, відносини з країнами, що розвиваються.
DW.DE

кут

17.01.2014. Голова МЗС Німеччини: курс Януковича веде в глухий

Німецький міністр закордонних справ, коментуючи останні події в Україні, заявив, що
обмеження громадянських прав відводитиме Україну далі від Європи.
Німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, коментуючи ухвалені
Верховною Радою у четвер, 16 січня, закони, завив, що курс, який взяв український президент
Янукович, веде у глухий кут, а обмеження громадянських прав лише відводитиме Україну далі від
Європи.
"Я переконаний, що більшість людей в Україні бажає відкритого майбутнього для держави,
що уможливлює вибір на користь Європи", - йдеться в заяві керівника німецького
зовнішньополітичного відомства.
"Репресії не можуть бути відповіддю"
"Ми очікуємо від політичного керівництва у Києві, що політичним дебатам після
ухваленого рішення проти зближення з ЄС не будуть адміністративно перешкоджати, а тих, хто
висловлює у них свою позицію не будуть кримінально переслідувати. Репресії не можуть бути
відповіддю на політично суперечливі дебати, наголошує німецький міністр закордонних справ.
Раніше верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки
Кетрин Ештон висловила глибоке занепокоєння подіями у Києві закликала Віктора Януковича
переглянути прийняті напередодні закони, які обмежують права українців, та суперечать
міжнародним зобов’язанням України.
DW.DE

17.01.2014. Німецькі депутати бачать «білорусифікацію»
Депутати Бундестагу різко критикують "репресивні" закони в Україні. Різкі заяви лунають і
з фракцій влади, і опозиції. Експертка з питань Східної Європи фракції Союз 90/Зелені Марілуізе
Бек піддала різкій критиці ухвалений українським парламентом пакет законів, що "уможливлює
репресії проти громадянського суспільства".
"З занепокоєнням ми спостерігаємо, як в Україні, як видається, повторюється білоруський
сценарій 2010 року", - зазначається у заяві депутатки Бундестагу. Янукович копіює та посилює
російський закон про іноземних агентів, що змушує підтримані Заходом неурядові організації
реєструватися "агентами". Ті з них, які беруть участь у протестах, повинні реєструватися як
політичні організації. Нелюбі інтернет-сторінки можуть заблоковуватися навіть без рішення судді.
"Янукович повертається до авторитарного стилю правління, очевидно, він більше не хоче
допустити демократичні вибори", - йдеться у заяві Марілуізе Бек. Вимоги декого, щоб канцлерка
Меркель їхала в Сочі й там прислуговувала архітектору білорусифікації України, ми вважаємо
абсолютно неприйнятними. Тим більше тепер мужнім людям, які упродовж тижнів стоять на
Майдані за європейську перспективу України, потрібна повна підтримка федерального уряду
Німеччини та ЄС, наголошується у заяві опозиційної депутатки.
Дотримання прав людини
Водночас голова робочої групи з прав людини та гуманітарної допомоги фракції ХДС/ ХСС
Ерика Штайнбах теж піддала критиці останній розвиток подій в Україні. "Право українського
народу висловлювати свою волю у демократичний спосіб та користуватися свободою зібрань та
висловлення поглядів не можна обмежувати. Масштабні дії проти опозиціонерів, такі як брутальне
побиття колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка поліцією, ми якнайгостріше
критикуємо і вимагаємо від української влади дотримуватися елементарних прав людини.
DW.DE

21.01.2014. Німецька преса: Ситуація в Україні опинилась поза
контролем
У вівторок, 21 січня, німецька преса обговорює наслідки протистояння в Києві, яке триває
другу добу поспіль. Про ситуацію в Україні пишуть уже не лише центральні видання.
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Бременська газета Weser-Kurier у вівторковому номері зазначає, що "ситуація в Україні
вийшла з-під контролю". Вину за це видання покладає "на нерішучу та брехливу політику
Януковича". "Незважаючи на масові протести, Янукович ніколи не показував справжню готовність
до коригування свого курсу та до спілкування з опозицією про її вимоги. Порожні обіцянки щодо
запровадження круглого столу змінюються насильницькими заходами міліції проти
демонстрантів", - констатує Weser-Kurier.
Видання Neue Osnabruecker Zeitung закидає відповідальність за сутички у Києві також і
українській опозиції. "Злість щодо режиму президента Віктора Януковича зростає, водночас
збільшується і розчарування бездіяльністю опозиції. З маси стриманих демонстрантів
виокремлюється готовий до насильства блок, який більше не вірить у мирне єднання. Віталій
Кличко є обличчям опозиції, однак не її головою. З досягненням єдності між окремими
пересварившимися між собою групами доведеться зачекати", - зазначає газета.
Далі видання пише: "Кличко між тим заявляє про небезпеку громадянської війни. Його
тривоги обґрунтовані, оскільки чим більшою стає частина протестного руху, який радикалізується,
тим меншає шансів на альянс опозиційних лідерів. (...) Янукович й надалі намагатиметься
"відсидіти" кризу. І час працює на нього: чим частіше радикально налаштовні демонстранти у
Києві вдаватимуться до насильства, тим швидше опозиція втратить підтримку українського
населення. Віталій Кличко про це знає".
Газета Rheinische Post констатує, що ситуація в Україні опинилась поза контролем.
Видання перед хаосом у країні: "Незважаючи на триваючі протести, Янукович не засвідчив
справжньої готовності говорити зі своїми опонентами про їхні вимоги. (...) На вулицях Києва право
голосу мають ті, хто кидається камінням. Зростає небезпека кровопролиття. Щонайпізніше зараз
ЄС має докласти усіх зусиль, щоб посадити за стіл переговорів опозицію та представників уряду.
Інакше скоро Україна потоне в хаосі чи перетвориться на диктатуру на кшталт сусідньої Білорусі".
Видання Badische Neueste Nachrichten зауважує, що в тому випадку, якщо міліція почне
стріляти, "Україна може опинитись на порозі громадянської війни". З огляду на це видання
наголошує: "Щонайпізніше зараз ЄС має зробити все можливе, аби посадити за стіл переговорів
опозицію та урядовий табір. Однак залишається під питанням, чи ще вдасться вплинути на
ситуацію з-зовні".
DW.DE

22.01.2014. MЗС Німеччини закликає супротивні сторони в
Україні утриматися від насильства
Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав обидві сторони
конфлікту в Україні уникнути насильства. Ельмар Брок заявив про можливі санкції щодо
винуватців смертей.
"Зі столиці Україні протягом ночі до нас доходили жахливі картини. Новини
сьогоднішнього ранку про загиблих приголомшливі", - заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр у
Берліні. Він наголосив, що розуміє розчаровану опозицію, котра впродовж багатьох днів та тижнів
відчуває, що нічого не змінюється, "що уряд та президент не зробили жодних рішучих кроків
назустріч опозиції".
"Однак - наша позиція була й залишається такою: насильство не є вирішенням. Це ми
говоримо обом сторонам", - підкреслив глава німецького МЗС. У своїй заяві Штайнмаєр звернувся
й безпосередньо до президента України Віктора Януковича: "Неприпустимо, аби відповідь
керівництва України нині була насильницькою і при цьому постраждали ще більше людей".
Німецький міністр заявив, що обов’язком уряду є захист мирних демонстрантів.
Як повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Німеччини, в середу, 22 січня,
Штайнмаєр поспілкувався також зі своїм колегою Леонідом Кожарою.
Євродепутат говорить про можливі санкції
Про можливість введення санкцій стосовно винуватців загибелі демонстрантів у Києві
заявив в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel європарламентар від ФРН, голова комітету
Європарламенту з міжнародних справ Ельмар Брок. "Тих, чию провину буде доведено, очікують
такі санкції, як заборона на в'їзд до ЄС та заморожування банківських рахунків у Європі", - заявив
Брок. Наступного тижня політик очолить делегацію депутатів Європарламенту до столиці України,
котрі мають намір провести бесіди з представниками українського уряду та опозиції.
Події в Україні не залишили байдужими й учасників Всесвітнього економічного форуму в
Давосі. Там оголосили хвилину мовчання за жертвами подій, пов'язаних з акціями протесту в
Києві, заявив президент Європарламенту Мартін Шульц, повідомляє "Інтерфакс". "Хвилина
мовчання за українськими жертвами під час робочого засідання в Давосі-2014. Будь-який
економічний розвиток насамперед потребує миру всередині держави", - написав політик на своїй
сторінці у Twitter.
DW.DE
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22.01.2014. Депутат Бундестагу: Україні - санкції разом з
європейською перспективою
Депутат Бундестагу від правлячої ХДС Андреас Шокенгофф вважає, що питання санкцій
щодо України повинно розглядатись у комплексі з пропозицією її подальшого зближення з ЄС.
Про це він сказав у розмові DW.
Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Андреас Шокенгофф вважає нинішню
ситуацію у Києві небезпечною. "Це небезпечна ескалація. Закликаю усіх причетних відмовитись
від застосування насильства", - заявив він у розмові з DW.
На думку німецького депутата, особисту відповідальність за ситуацію несе, зокрема,
президент Віктор Янукович. "Велика доля відповідальності за те, що відбувається, покладається
також і на президента Януковича. Він повинен відкликати ті рішення, які мають стосунок до
ситуації, та погодитись особисто взяти участь у перемовинах з представниками опозиції, щоб
знайти таке вирішення проблеми, до якого долучиться і опозиція", - вважає Шокенгофф.
І пряник, і батіг
Зараз як ніколи Україні потрібно надати чітку європейську перспективу, переконаний
Шокенгофф. "Пропозиція підписання асоціації з ЄС залишається на столі, однак поза цим Україна
повинна мати перспективу європейської інтеграції не тільки економічно, а й політично", - вважає
Шокенгофф.
При цьому, на його думку, така пропозиція Україні може мати місце у тому випадку, коли
"уряд України відмовиться від політики ескалації та відмежується від репресій". Інакше, каже
Шокенгофф, може постати питання про застосування санкцій.
Втім, німецький депутат переконаний, що санкції самі по собі не матимуть потрібного
ефекту: "Санкції самі по собі не допоможуть. Власне, як і пропозиція про зближення не може на
довгий час зависати у повітрі". Депутат пояснив, що якщо уряд України тільки риторично бажає
співпрацювати з Європою, однак насправді не готовий цього робити, варто запроваджувати санкції
щодо тих осіб, які відповідальні за насильство проти демонстрантів у Києві. "При цьому йдеться не
тільки про фінансові санкції чи обмеження пересування по ЄС, а й про зупинення тих проектів, які
фінансуються Євросоюзом в Україні", - наголосив Шокенгофф.
Водночас представник найчисельнішої фракції Бундестагу наголосив, що Росія не повинна
бачити у пропозиціях ЄС щодо поглибленої співпраці з Україною загрозу. "Це не форма впливу на
Україну з боку ЄС. Це пропозиція - як для України, так і Росії - поглибити у Європі економічну та
політичну інтеграцію".
DW.DE

23.01.2014. Німецька преса: владна еліта України - жахливі
мутанти в порівнянні з 2004-им
У четвер, 23 січня, німецька преса обговорює наслідки протистояння у Києві - загибель
людей та шляхи владнання ситуації. Щодо України висловлюється низка локальних видань.
Газета Südwest Presse з Ульма вважає, що Україною нині керують мутанти. "Жахливий
момент. Проти нього "помаранчева революція" 2004 року видається вуличною вечіркою. Утім,
зараз, як і тоді, йдеться про свободу і громадянські права, однак пострадянська владна еліта з того
часу перетворилась на жахливих мутантів. Янукович лицемірно прикидається, коли каже, що
готовий до переговорів, його почет цинічно називає смертельні постріли зачисткою вулиць та
дозволяє при мінусовій температурі застосовувати водомети, щоб охолодити "терористів". (...)
Найжахливіше в цей момент те, що найгірше у Києві, здається, ще попереду", - зазначає баварське
видання.
Газета Berliner Zeitung застерігає: "Радикалізація протесту може призвести до втрати ним
легітимності. Це фатальна зміна. І цього гіркого визнання не змінить навіть те, якщо з'ясується, що
готові до насильства демонстранти є проплаченими провокаторами", - вважає берлінська газета.
Водночас бременське видання Weser-Kurier констатує, що відповідальність за ситуацію
покладається як на президента України Віктора Януковича, так і на опозиційних лідерів.
"Здається, ніколи не з'ясують, хто відповідальний за смерть демонстрантів. Однак напевно, що
основна частина відповідальності за ескалацію ситуації в такому вигляді покладається на
Януковича. (...) Кілька поступок з боку урядового табору кілька тижнів тому, - і критики режиму
дещо б заспокоїлись", - пише видання.
"Однак Янукович уперся. Його пропозиція провести круглий стіл виявилась фарсом. (...)
Помірні опозиційні лідери, які закликали до діалогу, виявились дискредитованими. Розмови ні до
чого не призведуть, насильство - єдиний засіб - такого висновку доходять, очевидно, дедалі більше
демонстрантів. Водночас і лідери опозиції несуть відповідальність за ескалацію насильства. Вони
дуже переоцінили свої сили та висунули надто високі вимоги. Замість того, аби вимагати у
Януковича повернення на проєвропейський шлях, вони сформулювали по максимуму: відставку
президента та уряду й позачергові вибори. Це не змогло стати основою діалогу. А зараз ситуація
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розвинулась так, що на мирне вирішення конфлікту уже не розраховувати не доводиться", зазначає Weser-Kurier.
Вину опозиції за ескалацію ситуації в Києві закидає і Nordwest-Zeitung з Ольденбурга:
"Лідери опозиції не мають плану. Їх об'єднує лише невизнання режиму Януковича - замало, щоб
вивести країну з кризи. Кличко дає протестам обличчя, однак переконливу перспективу
майбутнього для більшості українців він не може запропонувати", - пише Nordwest-Zeitung.
DW.DE

24.01.2014. Німецька преса: драма в Києві не вирішиться без ЄC
Німецькі газети продовжують коментувати насильницькі протистояння в центрі Києва. У
п'ятницю, 24 січня, чимало видань розмірковує про помилки ЄС відносно України та роль
української опозиції.
Видання Neue Osnabrücker Zeitung застерігає: "Україна стоїть на межі прірви. Громадянська
війна - вже не примарна загроза, а реальна небезпека, яка стрімко зростає, якщо в такій вибуховій
ситуації ще й спілкуватися мовою ультиматумів… Керівництво держави знову показало, що готове
застосувати вогнепальну зброю. Термінові вибори під міжнародним наглядом, напевно, ще можуть
відвернути катастрофу. Країні потрібен уряд, який зможе спиратися на демократичну легітимність.
Хоча президент Янукович і має таку легітимність, після смертельних пострілів народ має
вирішувати, чи вона ще дійсна".
Газета Badische Neueste Nachrichten із Карлсруе пише: "Лідери опозиції… теж частково
винні в ескалації насилля. Вони безмежно переоцінюють свої сили та висувають нереалістичні
вимоги. Замість того, щоб вимагати від Януковича повернення до проєвропейського курсу, вони
зразу висунули максимальні вимоги: відставка президента й уряду, нові вибори на обох рівнях. Це
не база для діалогу, щоб перевести конфлікт у мирну площину. А тепер ситуація настільки
заплутана, що мирне вирішення конфлікту видається вже майже нереальним".
Оглядач Neue Presse Hannover Клаус Лінґенаубер вважає, що українській опозиції "бракує
чіткої керівної структури. Віталій Кличко, якого на Заході постійно виставляють на передній план,
є тільки одним із багатьох. Різні течії єдині тільки в одному - неприйнятті Януковича. Але
президент обраний, навіть якщо довгий час поводиться, як автократ. Те, чого бракує Україні, справжні демократичні структури. Через це зазнала поразки ще перша, Помаранчева революція.
Тодішні переможці швидко показали себе нездатними до компромісу, самозакоханими егоїстами.
Тоді Євросоюз знехтував можливістю сильніше впливати на політиків. Тепер на Майдані знову
багато людей. Але жодна сторона не хоче нічого чути про поступки. А без компромісів не буває
демократії".
Газета Südkurier із міста Констанц критикує позицію Європейського Союзу щодо України:
"Ніщо не свідчить про те, що влада в Києві серйозно відступить. Президент Янукович вчепився у
владу і намагається стримувати своїх противників батогом і пряником. Тут - нібито кілька кроків
назустріч, там - кийки спецпризначенців... Європа не повинна надалі допускати такі події. Адже
драма в Києві не вирішиться без ЄС. Демонстранти вимагають повороту до Євросоюзу, владоможці
вчепилися у Кремль. У цих питаннях країни ЄС не можуть бути нейтральними. Прихильники
демократії серед демонстрантів потребують їхньої підтримки. Чітке застереження Меркель від
насильницького сценарію було запізнілим".
Видання Westfälische Nachrichten із Мюнстера зауважує, що "кривава боротьба за владу в
Україні стане уроком для Європейського Союзу. Помаранчева революція 2004 року окреслила
шлях Києва до Європи. Тоді ЄС викручувався - не хотів вирішувати, чи готова ця країна
приєднатися до спільного дому… Компроміс знайшовся у вигляді так званої "європейської
політики сусідства". Однак така форма співпраці ніколи не підходила для того, щоб звільнити
Україну від обійм "старшого брата" в Москві".
DW.DE

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
18.01.2914. Великобританія стурбована обмеженням свобод
громадян України
Великобританія порадила владі України відстоювати демократичні цінності. Міністр
закордонних справ Великобританії Вільям Хейгвисловив стурбованість прийняттям Верховною
Радою України законів, які обмежують свободи громадян.
"Стурбований прийняттям Верховною Радою законів, які обмежують особисті свободи.
Уряд України має відстоювати демократичні цінності", - написав Він на своїй сторінці в Твіттері.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня ухвалила держбюджет України на 2014 рік, а
також ряд законів. Більшість документів приймалося без обговорення, шляхом підняття рук.
Тексти деяких законів стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували.
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Незважаючи на це, президент Віктор Янукович підписав закони:
- закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" і
процесуальні закони щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" (закон Олійника Колесніченка) (закон вступає в силу на наступний день після опублікування в офіційній пресі, крім
підпункту 5 пункту 18 розділу I закону, який набере чинності з 1 травня 2014 року);
- закон про зміни до Регламенту Верховної Ради (спрощує порядок надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів, які
вчинили злочин) набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування);
- закон "Про відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі" (набирає чинності через місяць з
дня його опублікування);
- закон щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час
проведення футбольних матчів (набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування);
- закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо заочного
кримінального провадження (набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування);
- закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників мирних зібрань, що
відбувалися з 21 листопада по 26 грудня (набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, і підлягає виконанню протягом 1 місяця);
- закон "Про внесення зміни до закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо
відтермінування вступу в силу положень пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"
(набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування);
- закон, яким вводиться відповідальність за наругу над місцями поховання учасників
Другої світової війни (набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування);
- закон, що змінює Кримінальний кодекс в частині відповідальності за заперечення або
виправдання злочинів фашистів і їх прибічників (набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування);
- закон, яким вносяться запропоновані урядом поправки в Податковий кодекс,
яким поновлюється звільнення імпорту природного газу в Україну від податку на додану вартість,
припинене в кінці 2013 року (набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування).
ZN.UA

19.01.2014. Глава МЗС Великої Британії: Насильство – це не
відповідь
Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейґ занепокоєний розвитком подій в
Україні та вважає, що насильство не є відповіддю. Про це він написав у своєму Твіттері.
«Із занепокоєнням стежу за повідомленнями про жорстокі сутички в Україні. Насильство –
це не відповідь», - написав політик.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, на зустрічі міністрів закордонних справ
ЄС обговорюватимуть ситуацію в Україні.
Зіткнення між протестувальниками і міліцією в центрі Києва на вулиці Грушевського не
вщухають вже кілька годин. Вони почалися після того, як радикально налаштовані
мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції до Верховної ради.
Наразі затримано чотирьох учасників сутичок.
Тиждень UA

ПОЛЬЩА
20.01.2014. Президент Польщі скликав
національної безпеки щодо подій в Україні

засідання

Ради

Президент Польщі Броніслав Коморовський скликав на 22 січня у Варшаві засідання Ради
національної безпеки на тему ситуації в Україні. Про це повідомили у Бюро національної безпеки
Польщі.
Головною темою засідання буде обговорення стратегічних польських та європейських
проблем у відносинах з Україною, відзначили у бюро.
До складу Ради нацбезпеки входять найвищі польські високопосадовці, серед яких голова
уряду, голови Сейму і Сенату, голова Бюро національної безпеки, міністри закордонних та
внутрішніх справ, міністр оборони, а також представники опозиційних партій (крім найбільшої
опозиційної «Закон та справедливість», лідер якої Ярослав Качинський відмовився від участі у
засіданнях Ради – ред.).
Прес-секретар Бюро національної безпеки, що організовує засідання Ради нацбезпеки,
Марцін Сковрон повідомив, що засідання планувалося раніше і не пов’язано безпосередньо з
останніми подіями в Києві, де дійшло до чергових сутичок між демонстрантами та
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правоохоронцями. Він додав, що у засіданні, як планується, візьмуть участь усі її члени, інформує
агентство УНІАН.
Востаннє засідання Ради нацбезпеки Польщі відбувалося 2 грудня 2013 року і також було
присвячене ситуації в Україні. Після нього президент Польщі та голова уряду заявили про
необхідність підготовки нового плану співпраці з українською владою через те, що вона
відмовилась підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом 30 листопада у Вільнюсі. 38-мільйонна
Польща є найбільшим безпосереднім західним сусідом України та найактивнішим прихильником
її євроінтеграції.
Радіо Свобода

20.01.2014. Голова МЗС Польщі сподівається, що Брюссель
засудить прийняті 16 січня закони
Глава зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський висловив
стурбованість у зв'язку з останніми подіями в Києві. Міністр закордонних справ Польщі Радослав
Сікорськийвисловив надію, що Євросоюз засудить закони, прийняті українським парламентом 16
січня.
"Я сподіваюся на засудження законів, які було прийнято українським парламентом у
четвер, що обмежують громадянські свободи в Україні і ведуть її зі шляху інтеграції з ЄС і які
суперечать духу та букві Угоди про асоціацію", - заявив Сікорський у Брюсселі напередодні
засідання Ради ЄС, на якому буде розглянуто ситуацію в Україні.
Окрім того, голова зовнішньополітичного відомства Польщі висловив стурбованість у
зв'язку з останніми подіями в Києві.
"Звертаємося до обох сторін із проханням зберігати спокій. Очевидно, що відповідальність
за розвиток подій лежить на владі, бо саме в її розпорядженні знаходиться найсильніший
інструмент впливу на розвиток подій", - Сікорський дав оцінку ситуації.
Нагадаємо, депутат фракції "Батьківщина" Андрій Павловський заявив, що влада
попередньо погодилася не публікувати "драконівські" закони, прийняті Верховною Радою України
16 січня 2014 року.
Президент України Віктор Янукович підписав закони, які Верховна Рада прийняла на
засіданні 16 січня: держбюджет України на 2014 рік, а також кілька законів без обговорення.
Більшість документів приймали шляхом підняття рук. Тексти деяких законів стали доступними
тільки після того, як депутати за них проголосували.
У фракції Партії регіонів вказали на те, що опозиція перешкоджала нормальному
голосуванню, зокрема, депутати опозиційних фракцій забирали картки для голосування у колег із
парламенту. Опозиція заявила, що закони прийнято з порушеннями Регламенту Верховної Ради, а
їхню суть охарактеризувала як "державний переворот".
Прийняття цих законів викликало негативну реакцію західних політиків та офіційних осіб,
а також міжнародних правозахисних організацій.
ZN.UA

20.01.2014. Глава МЗС Польщі: Ми оцінюватимемо Януковича
не за його словами, а за діями
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відповідальність на
розвиток ситуації лежить на українській владі. Про це він заявив сьогодні, 20 січня, перед
зустріччю Ради міністрів закордонних справ ЄС.
«Нас непокоять події, що відбуваються у Києві у цей час. Звертаємося до обох сторін, аби
досягнути спокою, але безумовно відповідальність за розвиток цієї ситуації лежить на владі, бо
вона має найсильніші інструменти впливу на неї», - заявив Сікорський.
На запитання щодо оцінки президента до діалогу з опозицією, міністр відповів, що «такі
розмови вже були, проте поки нічого з того не вийшло. Крім того, те, що президент Янукович
зробив в останні тижні, ми будемо оцінювати не за його словами, а його діями», - заявив міністр.
Нагадаємо, наразі у Києві на вулиці Грушевського, неподалік від будівлі
Кабміну, продовжуються сутички між «Беркутом» та мітингувальниками, що розпочалися вдень 19
січня.
16 січня регіонали з комуністами прийняли закони, що обмежують права мітингувальників
та дозволяють здійснювати заочне кримінальне провадження. Крім того, більшість прийняла
скандальний законопроект про наклеп та законопроект про так званих "іноземних агентів".
Тиждень UA
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22.01.2014. Президент Польщі вважає, що з Януковичем вже
немає про що розмовляти
Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що немає сенсу розмовляти з
Президентом України Віктором Януковичем через останні події у Києві, оскільки раніше вже
сказав все, що варто було сказати. Про це він заявив в інтерв'ю польському Radio Zet, яке було
записано 21 січня та вийшло в ефір сьогодні вранці.
"Як на мене, зараз немає більшого сенсу, бо все, що мало бути сказане, вже було сказаним",
- сказав Коморовський.
Він висловив занепокоєння з приводу подій у Києві, зауваживши, що вони дуже звужують
поле маневру для Польщі, Євросоюзу та України.
"Лідери опозиції говорять, що втрачають контроль над Майданом. Майдан сьогодні вже не
ототожнюється з опозицією. Видається, що настає явище емансипації Майдану, людей, повних
нетерпіння, дуже змучених ситуацією, котрі вимагають від опозиції та влади низки дій. Це не дуже
добра ситуація", - вважає Коморовський.
За його словами, дуже добре видно підготовку владою України силового вирішення
політичного конфлікту, а це стало би "трагедією з точки зору західного світу".
Коморовський сказав, що Польща та ЄС повинні усвідомити, що дійшло до серйозної зміни
у відносинах України з Росією та України з Євросоюзом і Польщею. За його словами, поляки ще
можуть працювати у рамках розвитку двосторонніх відносин.
Він назвав дуже складною можливість реалізації прозахідних бажань України без самої
Української держави.
"Варто відзначити, що збільшуються шеренги сьогодні вже дуже рішучих людей, які далі
сильно висловлюють своє бажання та підтримку прозахідного руху. Але реалізація цих мрій
виглядає дуже-дуже складним завданням", - сказав Коморовський.
Як повідомлялось, сьогодні посли країн ЄС, США та Канади залишилися незадоволені
відсутністю можливостіпоставити запитання про ситуацію навколо акцій протесту в Києві на
зустрічі з керівництвом МЗС, Мін'юсту, МВС, СБУ та Генпрокуратури.
Під час зустрічі міністр юстиції Олена Лукаш закликала країни Європейського Союзу та
США засудити радикальні дії представників опозиції.
Нагадаємо, на вулиці Грушевського біля стадіону «Динамо» четвертий день триває
протистояння між між "Беркутом" та мітингувальниками.
Сьогодні під час сутичок на Грушевського від кульових поранень загинув
протестувальник. Міністерство внутрішніх справ України заперечує застосування вогнепальної
зброї на вулиці Грушевського.
Крім цього, підтвердили інформацію про смерть протестувальника, якого бійці "Беркуту"
скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
Тиждень UA

22.01.2014. Глава МЗС Польщі: Україна віддаляється від Європи
Україна однозначно віддаляється все далі від Європи, вважає керівник польського МЗС
Радослав Сікорський. Таку думку він висловив у середу, 22 червня, в Варшаві, спілкуючись із
журналістами.
Після повідомлень про протистояння між силовиками та маніфестантами в Києві,
внаслідок яких загинули люди, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав
обидві сторони до стриманості. Водночас відповідальність за застосування насильства глава
зовнішньополітичного відомства Польщі поклав на український уряд.
Сікорський наголосив, що головною причиною протистоянь у Києві є "відмова від
європейського шляху та реформ, а також ухвалення репресивних законів". Глава МЗС Польщі
розкритукував "клептократію та репресії в Україні".
Дещо раніше президент Польщі Броніслав Коморовський зв'язався телефоном із
президентом України Віктором Януковичем щодо ситуації у Києві і закликав до "припинення
кровопролиття".
Масові протести в Україні розпочались після того, як 21 листопада 2013 року уряд Миколи
Азарова оголосив про призупинення євроінтеграції. Внаслідок кривавого розгону Євромайдану
бійцями спецпідрозділу міліції "Беркут" в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року акції протесту набули
нового виміру. Радикалізація протестного руху сталась після того, як більшість у Верховній Раді 16
січня з порушенням регламенту ухвалила низку законодавчих поправок, які обмежуть свободи й
права українських громадян.
Починаючи від 20 січня, на вулиці Грушевського в Києві точаться сутички між
демонстрантами та правоохоронцями, які перегородили підходи до урядового кварталу. У День
соборності України, 22 січня, надійшли повідомлення про перших загиблих внаслідок
протистояння.
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23.01.2014. Ситуація в Україні нагадує атмосферу
введенням воєнного стану в Польщі, - Збіґнев Буяк

перед

СБУ заборонила в’їзд в Україну Збіґневу Буяку, легендарному діячеві польської
«Солідарності». Про це Буяк дізнався у середу з польських ЗМІ – вранці Польське Агентство Преси
процитувало речника СБУ Володимира Тоцького про цю заборону. Польського діяча звинувачують
в участі у заході, спрямованому проти української влади. 10 днів тому Буяк, разом з іншим діячем
«Солідарності» Збіґневом Ромашевським, брав участь у першому Всеукраїнському Форумі
Євромайданів, який відбувся в Харкові. Радіо Свобода взяло інтерв’ю у Збіґнева Буяка, колишнього
польського опозиціонера, на якого у 80-і роки польські комуністичні служби полювали два роки.
– Як Ви сприйняли новину про те, що СБУ заборонила Вам в’їжджати в Україну?
– Для мене це не має якогось особливого значення. По-перше, тепер я не збираюся в
Україну. Та якщо Янукович планує введення надзвичайного стану, а багато на це вказує, то він
багато запозичив з польського досвіду – як це підготувати, як це впровадити. Тож я вважаю, що
маємо до діла з великим «професіоналізмом» – у лапках, звичайно, – в цій справі. Для української
влади важливо, щоб відрізати українську опозицію від безпосереднього контакту з людьми,
відомими своєю опозиційною діяльністю.
Я не виключаю, що українську владу розлютила, по-перше, моя присутність у Харкові, а подруге те, що ми втекли від їхнього стеження. Хто за нами стежив – українські чи російські
спецслужби – це окреме питання. За нами їздили два автомобілі. Що ж, для людей з нашого
регіону Європи, особливо тих, які хочуть щось зробити – вміння втекти від переслідування дуже
важливе. Вважаю, що заборона в’їзду в Україну таким людям як я – це один із тих елементів
процесу підготовки до насильницького вирішення ситуації в Україні
– Як Ви гадаєте, чи загрожує щось тим людям, із якими Ви зустрічалися в Україні?
– Я дуже за них переживаю. Це те, що мене зараз найбільше непокоїть, бо я маю відчуття,
що всюди, де я був, де затримувався, в разі введення надзвичайного стану, вони стануть жертвами
репресій.
– Чи можна порівнювати сучасну українську ситуацію з тим, що діялося в Польщі на
початку 1980-х?
– Це нагадує мені атмосферу перед введенням воєнного стану в Польщі. У нас також були
напади антитерористичних відділів на протестувальників, провокації. Можна сказати, що
Янукович добрий учень польських комуністичних генералів Ярузельського і Кіщака. Але треба
сказати, що ці генерали не були скорумпованими людьми, навколо них не було скорумпованих
середовищ. Вони були деморалізовані політично, та не фінансово. Натомість Янукович, як і Путін
належить до скорумпованих людей. У цьому середовищі важливі гроші, а йдеться про мільярди,
які їх мотивують до боротьби за владу за будь-яку ціну.
INTV

24.01.2014. Cпільна заява країн Вишеградської групи в справі
України
Міністри Закордонних Справ країн Вишеградської Групи опублікували спільну заяву про
ситуацію в Україні. Про це журналісти Polonews дізналися зі сторінки Міністерства Закордонних
Справ України.
Міністри Закордонних Справ Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини були шоковані
донесеннями про смертельні жертви сутичок протестуючих з відділами міліції в Києві.
"Ми рішуче засуджуємо вбивства демонстрантів; це дія, якої жодним чином не можна
виправдати.
Вже біля двох місяців Україна переживає безперервну і щораз глибшу внутрішню
політичну кризу. Як сусіди України країни Вишеградської Групи висловлюють своє сильне
занепокоєння швидким загостренням конфлікту та складають щирі співчуття сім'ям жертв.
Насилля ще ніколи не сприяло запобіганню політичної кризи, сягнення до нього може
лише погіршити вже й так ускладнену та небезпечну ситуацію. Тому Міністри Закордонних Справ
Вишеградської Групи рішуче закликають всі сторони до припинення ескалації кризи, стримування
від подальшого насилля та налагодження серйозного та вірогідного діалогу. Це єдиний шлях до
того, щоб виробити рішення, яке зможе прийняти весь український народ.
Міністри Закордонних Справ країн Вишеградської Групи підкреслюють, що основні права
громадян України, в тому числі свобода зібрань, свобода слова і засобів масової інформації, мусять
бути повністю вшановані та захищені".
Під заявою підписалися Радослав Сікорський, Янос Мартоній, Мірослав Лайчак, Ян Кохут.
Polonews
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24.01.2014. Сейм Польщі закликав Захід застосувати санкції
проти українських урядовців
Резолюція польського Сейму піддає осуду застосування сили проти демонстрантів в
Україні. Депутати польського парламенту висловили солідарність з українцями і закликали
українську владу до негайного припинення насильства і кровопролиття, а також до початку
політичного діалогу для пошуку мирного розв'язання конфлікту.
"Польський Сейм вважає, що якщо в Україні триватиме політика насильства, міжнародна
спільнота може застосувати персональні санкції проти осіб, безпосередньо відповідальних за
застосування насильства. Сейм закликає розглянути на міжнародній арені заходи, спрямовані на
притягнення до відповідальності осіб, чиї вчинки дії призвели до трагічних подій в Україні", йдеться у резолюції польського парламенту.
Також, як повідомив прес-секретар МЗС Польщі Марцін Войцеховський, Сейм закликав
українську владу скасувати антидемократичні закони, ухвалені у Верховній Раді 16 січня. Також
солідарність з українськими протестувальниками вчора висловили польські єпископи, які
надіслали листа представникам церков України зі словами підтримки.
День

БОЛГАРІЯ
23.04.2014. Президент Болгарії відмовився їхати в Україну з
поваги до українців
Президент Болгарії Росен Плевнелієв відмовився їхати в Україну через порушення прав
громадян України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав народний депутат Олександр
Бригинець.
"Дякую за підтримку! Може б ми хотіли інших дій від Європи, але вже що є...", - зазначив
народний депутат
Новий погляд

ФРАНЦІЯ
20.01.2014. Франція закликає до реального діалогу між владою
та опозицією в Україні
Франція закликає владу та опозицію в Україні до переговорів задля вирішення політичної
кризи. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Франції.
У заяві наголошується, що Франція «висловлює свою стурбованість після ухвалення 16
січня парламентом України низки текстів, які звужують умови здійснення прав на вільне
висловлення думок та проведення зібрань».
Франція шкодує з приводу того, що у столиці України мали місце жорстокі зіткнення.
«Як і Високий представник ЄС із закордонних справ пані Кетрін Ештон, ми закликаємо
українську владу чітко дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо демократії,
правової держави та прав людини», - йдеться у заяві.
«Франція закликає розпочати реальний діалог між владою та опозицією з метою віднайти
політичне рішення цієї кризи», - наголошує речник МЗС Франції.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив,
що відповідальність на розвиток ситуації лежить на українській владі.
Тиждень UA

ШВЕЦІЯ
20.01.2014. МЗС Швеції: Прийняті 16 січня українські закони –
найрепресивніші у Європі
В ЄС не виключають можливості застосування санкцій проти України, однак очікують
подальшого розвитку ситуації. Пакет законів, прийнятих представниками провладної більшості у
Верховній Раді України 16 січня, є репресивним по суті. Про це заявив міністр закордонних справ
Швеції Карл Більдт перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
"Думаю, важливо, щоб ми відреагували на пакет репресивних законів, який було прийнято
в четвер у Києві. Це найбільш репресивний пакет законів, який було прийнято будь-яким
європейським парламентом за десятиліття", - сказав Більдт.
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Голова МЗС Швеції також не виключив можливість застосування санкцій проти України.
"Я цього не виключаю, але я б не виносив це питання на порядок денний сьогодні. Подивимося, як
буде розвиватися ситуація", - сказав Більдт.
Нагадаємо, 16 січня провладна більшість у Верховній Раді, окрім держбюджету на 2014 рік,
у "ручному режимі" прийняла низку законів без обговорення.
Зокрема, Рада посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала беркутівців,
які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала
діяльність ЗМІ.
ZN.UA

22.01.2014. Глава МЗС Швеції: режим Януковича має припинити
репресії і розпочати діалог
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт стривожений новинами про вбитих
демонстрантів у Києві і закликає режим Януковича припинити репресії. Про це він написав у
своєму твіттері.
“Стривожений новинами про вбитих демонстрантів на вулицях Києва. Небезпечна
ескалація. Режим має припинити репресії і розпочати діалог», - написав політик.
Як повідомлялось, сьогодні під час сутичок на Грушевського від кульових поранень
загинуло двоє протестувальників. Один з них - активний учасник Майдану Нігоян Сергій.
Від поранення загинув ще один протестувальник, його ім'я поки не відоме.
Крім того, сьогодні підтвердили інформацію про смерть протестувальника, якого бійці
"Беркуту" скинули з арки над входом до стадіону "Динамо".
Міністерство внутрішніх справ України заперечує застосування вогнепальної зброї на
вулиці Грушевського.
Тиждень UA
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