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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
«Питання С. Власенка» у контексті євроінтеграційного
поступу України
6 березня 2013 року Вищий адміністративний суд України задовольнив
позов Голови Верховної Ради В. Рибака щодо дострокового припинення
повноважень народного депутата представника опозиційної партії «Батьківщина»
С. Власенка, захисника екс-прем’єрки Ю. Тимошенко, у зв’язку із несумісністю
депутатського мандату із адвокатською діяльністю. С. Власенко заявляє, що
незабаром планується його арешт. Опозиція назвала рішення національної
Феміди політичним замовленням. Влада ж переводить це питання у юридичну
площину. Нагадаємо, дещо раніше, депутатського мандату за судовим рішенням
був позбавлений народний обранець від провладної Партії регіонів А. Веревський.
Зазначене рішення Вищого адміністративного суду щодо позбавлення
мандату С. Власенка важливе не лише в контексті внутрішньополітичного
протистояння між владою та опозицією й особливостей становлення української
демократії, а й у руслі його впливу на міжнародні позиції нашої держави. Йдеться
про виконання нею вимог, необхідних для підписання Угоди про політичну
асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі
в листопаді 2013 року, зокрема реформування виборчого законодавства та
уникнення вибіркового судочинства.
У зв’язку із рішенням Вищого адміністративного суду у справі С. Власенка,
13 березня 2013 року Європейський парламент провів дебати щодо ситуації в
Україні, де ще раз підкреслювалась важливість виконання державою рішень
16 саміту Україна – ЄС, що уможливить підписання парафованої ще торік Угоди за
умови прогресу України на шляху виконання зазначених вимог у травні 2013 року.
В цілому ж рішення найвищої української судової інституції щодо
мандату С. Власенка ЄС та США сприйняли саме в руслі вибіркового судочинства
чи політично вмотивованого судового рішення, як і у справах проти колишнього
Міністра внутрішніх справ Ю. Луценка і екс-прем’єрки Ю. Тимошенко.
Євроінтеграційні інтенції та заяви українського уряду європейські
чиновники сприймають позитивно, зокрема нещодавнє рішення Ради
національної безпеки і оборони, введене в дію указом Президента, про
невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України, яким передбачено всі
необхідні кроки на шляху підписання державою Угоди про асоціацію вже в цьому
році. Проте в ЄС скептично ставляться до дій української влади щодо
реалізації офіційних заяв. Аналітики вважають, що нині українське
керівництво більшою мірою цікавиться питаннями політичного самозбереження,
4 of 37

INTERNATIONAL WEEKLY # 07—08 (05.03.2013 — 19.03.2013)

5 of 37

безпеки, власних інтересів і черговими президентськими виборами, аніж
європейською інтеграцією, лібералізацією візового режиму з ЄС та економічними
реформами. Україна схильна вважати, що її унікальне геополітичне
положення і як наслідок, прагнення американців і європейців
запобігти її потраплянню у російську сферу впливу, уможливить
підписання згаданої Угоди. Геополітичний фактор безперечно важливий, але
якщо його і вистачить для підписання цього двостороннього документу, то навряд
чи для подальшої ратифікації державами-учасницями без виконання Україною
зазначених вимог. Зрештою, і чи потрібен ЄС такий ненадійний і
непередбачуваний партнер як Україна, що не дотримується європейських
цінностей і стандартів. Тому ЄС, найімовірніше, наполягатиме на виконанні
Україною взятих зобов’язань до підписання Угоди про асоціацію.
***
Дії України на міжнародній арені скидаються на політику
багатовекторності: європауза і активізація російського вектору зовнішньої
політики. Проте, на сучасному етапі розвитку двосторонньої взаємодії з цими
двома інтеграційними центрами тяжіння їх ефективне співіснування в українській
практиці неможливе: або зона вільної торгівлі і політична асоціація з ЄС, або
Митний союз чи будь-яке інше інтеграційне об’єднання на пострадянському
просторі за участю РФ за її повного домінування в ньому. Зрозуміло, що членство
в ЄС віддалена перспектива, а в Митному союзі – реальна, проте, вочевидь, воно
призведе до втрати економічної і політичної незалежності держави
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
07.03.2013. ЄС загрожує візовими санкціями української влади
Депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс заявила про можливість введення
візових санкцій проти представників уряду України в разі продовження використання судової
системи в політичних цілях. Про це повідомили в прес-службі "Батьківщини", пише igt.org.
"У разі зловживання судовою владою ми можемо прийти до того, що приймемо особливі
заходи проти членів українського уряду, як, наприклад, заборона в'їзду. Ми вже маємо досвід з
іншими країнами, де було зловживання політичною владою в боротьбі з політичними опонентами.
Ми повинні про це подумати", - сказала Ребекка Хармс.
За її словами, виборче правосуддя є відомою проблемою України. "По всій Європі, у всьому
світі справи Луценка і Тимошенко отримали широкий розголос. Зараз увага стане більш пильною",
- переконана вона.
"Після саміту "Україна-ЄС" я сподівалася на поліпшення ситуації, тому що з українського
боку були певні заяви, що буде краще відношення не тільки до Тимошенко, але і до Луценка.
Замість цього ми бачимо відкриття несправедливої справи проти Власенка. Це так нерозумно і
особливо для майбутнього України, тому що в угоді про асоціацію ми закладаємо фундамент для
кращого економічного і демократичного розвитку всіх українських громадян. Ми дійсно
намагаємося прокласти дорогу в майбутнє, і тепер ця справа проти Власенка ... Це проти Угоди про
асоціацію", - заявила Ребекка Хармс.
Євродепутат додала, що обов'язково проінформує про останні події в Україні всіх колег з
інших фракцій.
"Якщо пан Власенко потрапить за ґрати, я не бачу жодних шансів на те, що буде підписано
Угоду про асоціацію", - резюмувала вона.
Як відомо, вчора Вищий адміністративний суд України задовольнив клопотання голови
Верховної Ради України Володимира Рибака про позбавлення Сергія Власенка депутатського
мандата.
The Kiev Times

08.03.2013. Кокс прибув в Україну і зустрівся з Азаровим
Спостерігач від Європейського парламенту за справами лідерів української опозиції Юлії
Тимошенко і Юрія Луценка Пет Кокс прибув в Україну і зустрівся з прем'єр-міністром Миколою
Азаровим. Про це повідомив Азаров, відповідаючи на запитання користувачів на своїй сторінці в
Facebook.
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"Буквально 10 хвилин тому закінчилася моя зустріч з паном Коксом, на якій ми
обговорювали питання реалізації планів, намічених з підготовки до листопадового саміту
"Україна-ЄС". Ми дуже детально обговорили всі питання нашої співпраці, і я роз'яснив позицію
України по тим проблемних питань , які цікавили пана Кокса", - заявив Азаров.
Він підкреслив, що Україна співпрацює і буде співпрацювати з усіма європейськими
політиками, які налаштовані на конструктивну співпрацю з Україною. Однак у Європі є політики,
які бачать Україну тільки в негативному світлі.
"На превеликий жаль, є й такі політики в Європі, які сприймають Україну у виключно
негативному світлі. Вони заздалегідь тенденційно настроєні до всього того, що відбувається на
Україні. Але навіть і з такими ми зустрічаємося і, принаймні, викладаємо нашу точу зору", зазначив Азаров.
Український прем'єр підкреслив, що уряд відкритий до діалогу і завжди прислухаємося до
конструктивної критики, але "відкидає пряме, а іноді і грубе втручання в наші внутрішні справи".
РБК-Украина

08.03.2013.Німеччина назвала головні
України з ЄС

умови для асоціації

Німеччина наполягає, що верховенство права та дотримання прав людини є головними
умовами для укладення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.
Про це в четвер сказав статс-міністр закордонних справ Німеччини Міхаель Георг Лінк,
виступаючи в Берліні з нагоди 100-річчя Німецького товариства Східної Європи.
"Восени цього року у Вільнюсі відбудеться саміт з поглиблення Східного партнерства. Ми
хочемо просуватися вперед, щоб наші пропозиції сприймалися позитивно", - сказав Линк.
"Ми ведемо діалог з Україною, в ньому є світлі й темні сторони. Верховенство права та
дотримання прав людини є показником здатності України до зближення з Євросоюзом", - додав
статс-міністр.
Після заходу Линк сказав, що МЗС Німеччини "добре інформоване" про останні події
навколо Сергія Власенка.
"Підписання Угоди про асоціацію з Україною залежить від виконання критеріїв,
оголошених нещодавно на саміті в Брюсселі. Більш додати до цього я нічого не можу", - сказав
Линк.
Як відомо, на саміті в Брюсселі Євросоюз закликав Україну продемонструвати відчутний
прогрес у вирішенні питань виборчого правосуддя, прозорості виборів та впровадження реформ
Порядку денного асоціації.
Україна все зробила з точністю до навпаки. Чи навмисне - покаже час.
Пульс Киева

08.03.2013.
Європейський
обговорить українське питання

парламент

разом

з

Ештон

Європейський парламент на пленарному засіданні має намір обговорити українське
питання за участю Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки,
віце-президента Європейської комісії Кетрін Ештон.
Українське питання заплановане до обговорення на середу в рамках пленарного засідання
Європарламенту, яке пройде в Страсбурзі. Очікується, що К.Ештон виступить із заявою, після чого
пройде дискусія без прийняття резолюції.
Джерело в європейському парламенті повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що
ініціатором українського питання стала Європейська народна парламентська група, яка внесла
його до порядку денного в четвер у Брюсселі в рамках конференції президентів (керівний орган
Європарламенту, до складу якого входять президент, віце-президенти парламенту і президенти
парламентських груп - ІФ) за прискореною процедурою.
"Це було зроблено після того, як стало відомо про рішення суду, яким Сергія Власенка
(захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко - ІФ) позбавили депутатського мандата", - розповів
історію виникнення українського питання співрозмовник агентства.
Крім того, в той же день - середу - відбудеться засідання делегації Європарламенту по
зв'язках з Україною, в рамках якого буде обговорюватися порядок денний Комітету
співробітництва Україна-ЄС, запланованого на 5 квітня в Києві. Делегацію Європейського
парламенту очолює депутат від Польщі Павел Коваль.
Разом з тим, Верховна Рада України досі не сформувала свій склад делегації.
Як повідомлялося, 6 березня Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) позбавив
депутатських повноважень народного депутата фракції "Батьківщина" С.Власенка, задовольнивши
відповідний позов голови Верховної Ради Володимира Рибака. Позов спікера парламенту в суд
аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень з адвокатською діяльністю.
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П.Коваль спочатку відреагував на це рішення ВАСУ, написавши на своїй сторінці в Twitter:
"Якщо місце Власенка у Верховній Раді буде забрано, це створить чергову проблему у відносинах
України та ЄС".
Європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан
Фюле заявив, що позбавлення С.Власенка мандата - не європейський шлях і навряд чи наближає
Україну до Євросоюзу.
Интерфакс-Украина

11.03.2013. Санкції ЄС
подальшого розвитку подій

щодо України

-

все

залежить від

Тема санкцій щодо України, державному керівництву якої закидають нехтування
принципами правової держави, більше не є табу серед європейських політиків. Наскільки
ефективним може бути такий крок?
Євросоюз має чималий перелік країн проти яких запроваджено санкції, зокрема заборону
на в'їзд та транзит територією ЄС для певних громадян цих держав. У цьому списку уже є два
сусіди України - Білорусь та самопроголошена й невизнана Придністровська республіка. У випадку
останнього санкції було запроваджено 2010 року через перешкоджання діяльності молдовським
школам, які використовували латиницю.
Загалом у списку мешканців Придністров'я, що їм заборонений в'їзд та транзит територію
ЄС, - 11 офіційних осіб. Цікаво, що до придністровського "чорного списку" потрапив не лише сам
колишній самопроголошений президент Ігор Смірнов, а й обидва його сини - Володимир та Олег.
Санкції щодо вищезазначених осіб було подовжено до серпня 2013 року.
У "чорному списку" 243 громадян Білорусії
Рішення щодо Мінська ухвалили ще 2006 року, а 2012 його подовжили на невизначений
термін. За офіційними даними, "чорний список" складається з 243 громадян Білорусії. Цікаво, що
їхні прізвища подаються в двох, у трьох, а то й у чотирьох варіантах написання латиницею.
Ймовірно, щоб запобігти усіляким хитрощам та махінаціям з паспортами. Серед тих, кому
заборонено в'їзд на територію ЄС, - заступники міністрів, судді, прокурори, керівники колоній,
ректори навчальних закладів, керівники служби безпеки, керівники ЗМІ, а також бізнесмени, які
фінансово підтримують режим президента Олександра Лукашенка.
Такі санкції обмежують фінансовий добробут фігурантів "чорного списку". Їхні рахунки та
економічні ресурси на території Євросоюзу заморожені. Нині білоруські бізнесмени активно
витрачають гроші на лобістів, які мають сприяти скасуванню санкцій. Дехто намагається
оскаржити в Європейському суді в Люксембурзі рішення ЄС щодо заморожування рахунків. Але безрезультатно.
От і про Україну заговорили
Тепер точаться дискусії й про запровадження подібних санкцій відносно представників
української влади та оточення президента Віктора Януковича. Так, днями 20 французьких
депутатів підписали петицію, в якій вимагають заборонити в'їзд на територію ЄС Рінату Ахметову
та Вадиму Новінському. Свою вимогу депутати в Парижі обґрунтовують тим, що ці олігархи є
головними спонсорами органів української влади, причетних до справи Тимошенко. Раніше у
розмові з Deutsche Welle (DW) не виключив можливість запровадження санкцій проти тих в
Україні, "хто систематично руйнує принципи правової держави" і голова комітету Європарламенту
Елмар Брок.
Аналітик брюссельського Центру європейської політики Аманда Пол вважає, що заборона
на в'їзд до ЄС і заморожування банківських рахунків стане болючим ударом для представників
нинішньої української влади та олігархів, якщо такі санкції справді запровадять. "Це буде для
олігархів дуже нещасливим розвитком, і їх, напевне, сильно дратуватиме", - прокоментувала
Аманда Пол в інтерв'ю DW.
Втім, експерт вважає, що такі заходи навряд чи допоможуть змінити внутрішню ситуацію в
країні. Як приклад вона наводить Білорусь. "У випадку Мінська санкції нічого не змінили - не
змінили політику президента Олександра Лукашенка", - констатує Аманда Пол. За її словами, нині
Євросоюз навряд чи має якісь конкретні плани щодо санкцій відносно України. Але ніхто не знає,
що може статися вже наприкінці нинішнього року, додала експерт. Якщо ситуація в Україні і
надалі загострюватиметься, продовжила брюссельський аналітик, тоді питання санкцій може
цілком з'явитися на порядку денному.
Водночас, за словами Аманди Пол, запровадження санкцій до України в цей конкретний
момент може мати цілком зворотній ефект з огляду на мету, якої прагне досягти Євросоюз. "Саме
сьогодні, мені здається, настав найбільш вирішальний період у стосунках між ЄС та Україною за
всю їхню історію. Квітень буде особливо важливим місяцем, - вважає експерт. - Брюссель нині
намагається залучити настільки багато союзників всередині України, наскільки тільки можливо.
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13.03.2013.
Уряд
задовольнить це ЄС?

перевиконує

інтеграційний

план.

Чи

Український уряд неодноразово заявляв, що справа Тимошенко не може стати на заваді
інтеграції України до ЄС
За інформацією міністра Кабінету Міністрів Олени Лукаш, у лютому уряд виконав всі
заплановані заходи Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік, при
цьому - план виконується із випередженням графіку.
Інформацію про виконання плану, який уряд ухвалив напередодні саміту Україна-ЄС,
заслухали на засіданні Кабінет Міністрів України 13 лютого. Всього в ньому - понад 70 заходів.
Попри випередження графіку в Партії регіонів кажуть, що виконанню інтеграційного
плану може завадити опозиція, яка блокує роботу Верховної Ради.
Опозиція звинувачення відкидає та звертає увагу на рекомендації ЄС щодо вибіркового
правосуддя.
Шість: багато чи мало?
Згідно із матеріалами, наданими ВВС Україна службою міністра Кабінету Міністрів, Київ
виконав шість із 71 пункту плану. Зокрема, у рамках саміту Україна – ЄС 25 лютого у Брюсселі була
підписана угода про отримання макрофінансової допомоги Євросоюзу. Окрім того, уряд розпочав
підготовку проектів законів та інших нормативно-правових актів, передбачених Планом заходів.
Як повідомила Олена Лукаш, кілька пунктів плану виконані достроково. Так, минулого
тижня уряд затвердив заходи для вдосконалення виборчого законодавства та проведення реформи
щодо державної допомоги.
Уряд і президент також передали на розгляд Верховної Ради сім законопроектів, ухвалення
яких передбачає перший етап Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму з
Україною. Ідеться, зокрема, про ратифікацію Угоди про спрощення оформлення віз між Україною
та ЄС, зміни до законів про удосконалення системи захисту персональних даних, про приєднання
України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї і внесення
відповідних змін до Кримінального кодексу.

квітня.

Закони - заручники опозиції?
Уряд планує розглянути ці законопроекти у парламенті в третій декаді березня - на початку

Представник президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко заявив
журналістам, що до 1 травня депутати зможуть ухвалити необхідні для євроінтеграції закони, але
багато залежатиме від того, чи розблокує роботу парламенту опозиція.
"У нас є чіткий перелік, він відпрацьований. Переважна більшість цих законів вже
зареєстрована у Верховній Раді, і ми деякі з них вже розглянули у профільних комітетах", - твердив
Юрій Мірошниченко.
Проте представник фракції "Батьківщина" Сергій Пашинський запевняє, що опозиція
жодного разу не ставала на заваді ухваленню інтеграційних законів.
"Немає ніяких інтеграційних намірів в уряду і в президента. Це все профанація, примітивна
гра. Жодного разу, де залежало від опозиції, ми не заважали інтеграції. Можете підняти порядок
денний того сесійного тижня, коли Рада була заблокована, і подивитися, скільки там було
інтеграційних законів. Жодного. Опозиція робила усе можливе, щоб Україна стала частиною
Європи, і надалі ми не заважатимемо інтеграції. На відміну від Віктора Януковича, який робить усе
для того, щоб Україні відмовили", - сказав Сергій Пашинський в інтерв'ю ВВС Україна.
Депутат сказав, що в Європарламенті "взагалі стоїть питання про рекомендації відмовити у
підписанні угоди про асоціацію".
Цього ж дня "Батьківщина" заявила, що влада нехтує обіцянками, які вона давала на саміті
у Брюсселі, і продовжує "політичні репресії".
"Сьогодні влада зухвало, показово продемонструвала Європі, що вона чхати хотіла на
рекомендації і зауваження щодо застосування вибіркового правосуддя. Сергій Власенко мав
вилетіти до Брюсселя для участі в термінових дебатах щодо України у Європарламенті, проте його
не випустили із України", - ідеться у заяві об'єднаної опозиції, що розміщена на сайті - 13 березня.
Найважливіший критерій
План інтеграційних заходів розрахований на увесь 2013 рік попри те, що високі посадові
особи ЄС попередили Київ, що часу в України не так вже й багато до травня.
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На червень, зокрема, заплановано розробити проект нормативно-правового акту Кабінету
Міністрів про стратегію розвитку системи управління державними фінансами, провести
консультації з ЄС щодо підготовки та укладення меморандумів про участь у пріоритетних для
України тематичних програмах та агентствах ЄС, розробити Національний план дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року.
У липні уряд планує укласти угоди про співробітництво з Європейським офісом по боротьбі
із шахрайством щодо боротьби з незаконним переміщенням тютюнових виробів.
Серед понад 70-ти заходів уряд не згадує про вимогу Євросоюзу припинити застосування
вибіркового правосуддя, зокрема, стосовно політичних опонентів чинної влади.
Водночас, у плані заходів - до 1 травня разом із Венеціанською комісією Київ планує
підготувати пропозиції щодо перегляду механізму відбору, призначення та обрання суддів, а також
готувати нове законодавство про діяльність прокуратури і адвокатури. Окрім того, уряд взяв не
себе зобов'язання виконувати рішення Європейського суду з прав людини.
"Забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти
України в частині індивідуальних та загальних підходів", - ідеться у плані.
Як вважає експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач,
українська влада здатна виконати свій план, хоч це і залежить великою мірою від того, чи буде
подолана парламентська криза, але він також нагадує про ставлення в Брюсселі до справи
Тимошенко.
"За бажання цю проблему можна розв'язати. Якщо більшість захоче, вона розблокує
парламент, пішовши назустріч опозиції. Але важливо розуміти, що окрім суто бюрократичних
заходів, ЄС оцінюватиме виконання і політичної складової", - сказав Володимир Горбач у
коментарі ВВС Україна.
"І на мою думку, найважливішим критерієм для ЄС буде реакція української влади на
рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко", - додав експерт.
Захисники екс-прем'єра неодноразово заявляли, що рішення ЄСПЛ слід очікувати у
березні.
BBC Україна

14.03.2013. Без вирішення справ Тимошенко і Луценка не можна
сподіватися на угоду з ЄС – Фюле
Єврокомісар комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики
сусідства Штефан Фюле вважає, що без вирішення справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка навряд
чи можна буде казати про підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.
Про це Фюле заявив у Страсбурзі під час виступу на сесії Європарламенту.
Єврокомісар також зазначив, що Євросоюз сподівається досягти тих безпрецедентних
цілей, яких він поставив собі у співпраці з Києвом, однак водночас підкреслив, що Україна також
повинна здійснити низку дій для наближення до ЄС.
Радіо Свобода

14.03.2013. Європарламент про Україну: проблем більше, ніж
рецептів
У ЄС вважають "парадоксальною" поведінку Києва після брюссельського саміту УкраїнаЄС, що відбувся лише 2 тижні тому
Ситуація в Україні стала предметом слухань, що відбулися 13 березня на сесії
Європарламенту в Страсбурзі. Офіційних причин для їх проведення виявилося одразу дві підсумки лютневого саміту Україна-ЄС та позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка.
При цьому представники ЄС кажуть, що ситуація в Україні здається їм парадоксальною.
З одного боку – саміт Україна-ЄС, який лише два тижні тому відбувся в Брюсселі, і на якому
українська сторона чітко підтвердила бажання виконати всі критерії ЄС для підписання угоди про
асоціацію вже у листопаді цього року. А з іншого – останні події в Києві, в результаті яких
головний захисник Юлії Тимошенко – Сергій Власенко – рішенням суду був позбавлений
депутатського мандата за сумісництво депутатської та адвокатської діяльності.
Український парадокс
Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле у своїй
вступній промові на початку дебатів звернув увагу на те, що "останні події в Україні продовжують
представляти для нас парадокс":
"Україна добре знає, що ми повинні побачити рішучі дії та видимий прогрес до часу, що
залишився до Вільнюського саміту. Такий стабільний процес важливий, оскільки є кілька стадій
між сьогоденням та самітом", - додав комісар.
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При цьому, окремий наголос комісар зробив на тому, що без вирішення справ Юлії
Тимошенко та Юрія Луценка, розраховувати на підписання угоди про асоціацію між Києвом та
Брюсселем – марно.
"Поки справи Тимошенко та Луценка не будуть вирішені належним чином, і поки не буде
достатньої впевненості в тому, що більше не буде використовуватися вибіркове правосуддя, ми
навряд чи можемо говорити, що умови є сприятливими для підписання угоди про асоціацію", наголосив пан Фюле.
Останнім часом в Брюсселі і Страсбурзі не прийнято в офіційних промовах називати
прізвища колишніх українських посадовців, ув’язнених за звинуваченнями у зловживанні владою.
Тому виглядає, що такий відступ комісара від існуючих правил – не випадковий.
Київ робить зовсім не те, що обіцяє?
Незважаючи на пізній час обговорення – дискусія по Україні розпочалася лише о 21:20 за
київським часом – охочих виступити виявилося досить багато.
Представник групи народних партій Гунар Хокмарк (Швеція) висловив переконання у
важливості того, що Комісія має чіткі "месиджі" для української влади. Представник "народників"
вирішив звернутися до історії. Він зазначив, що свого часу ініціатива ЄС "Східне партнерство" була
започаткована саме тому, що низка країн-східних сусідів ЄС рухалися до демократії та
верховенства права.
"Ми бачимо інший розвиток сьогодні. І я ціную те, що ви наголосили, комісаре, що
повинна бути впевненість, що не буде більше використовуватися вибіркове правосуддя в Україні,
як передумова підписання угоди (Про асоціацію - Ред.). Це – важливо. І, думаю, це – важливе
послання для всіх цих країн", - зазначив шведський депутат.
Він наголосив, що справа колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко вже
давно вийшла за рамки виключно гуманітарного питання, і стала ознакою системних проблем
демократії в Україні. А рішення щодо позбавлення мандату депутата Сергія Власенка – "це ще одне
свідчення того, що правляча партія Януковича не робить того, що потрібно, для того, щоб
відповідати зобов’язанням".
Представник соціалістів, депутат від Чехії Лібор Ручек назвав останні повідомлення з
України "неоднозначними". У якості позитиву він назвав схвалення більшістю депутатів Верховної
Ради України резолюції щодо європейської інтеграції, підкресливши, що в цьому випадку, і
провладні, і опозиційні сили працювали з єдиною, загальноукраїнською метою. Разом з тим,
депутат також нагадав останні події навколо захисника Юлії Тимошенко.
"Ні позбавлення повноважень, ні блокування парламенту не можуть вважатися
демократичними", - наголосив представник соціалістів.
Справа Сергія Власенка домінувала і у виступі співголови групи "зелених", німецького
депутата Ребекки Хармс. Під час виступу депутат, яка лише тиждень тому відвідала Київ,
зазначила, що запросила пана Власенка відвідати Страсбург, однак йому не дали можливості
залишити Київ.
"І це – не рішення суду", - підкреслила пані Хармс. При цьому вона наголосила, що
вирішувати питання складу українського парламенту, як і питання складу українського уряду мали
б виключно виборці, а не представники судової влади.
"Відповідно до принципів верховенства права, виборці мають вирішувати, хто буде в
парламенті... І виборцям вирішувати, чи проводила Тимошенко гарну енергетичну політику...
Виборцям вирішувати, чи проводив Луценко гарну внутрішню політику", - підкреслила депутат.
"Чому Україна така важлива"
Втім, нинішні дебати в Європарламенті запам’ятаються, очевидно, і кількома не зовсім
звичними оцінками, що їх було виголошено під час розмови. Так, голова делегації Європарламенту
по зв’язках з Україною, представник групи Європейських консерваторів та реформістів Павел
Коваль (Польща) зазначив, що відносини з Україною – питання не лише економічне, але й
політичне.
"Ми – політики, і нам треба пам’ятати про це. Ми маємо певні цілі, певні орієнтири. Ми
маємо велику мету – ми хочемо показати, що ЄС не перебуває в кризі, що ЄС може і здатен
відкрити двері для українців, незважаючи на те, хто є президентом чи прем’єр-міністром", - сказав
він.
При цьому, пан Коваль зазначив, що великі проекти завжди мають великих ворогів, і
побажав європейським та українським політикам терпіння для того, щоб здійснити всі необхідні
кроки для підписання угоди про асоціацію восени цього року.
Свій варіант бачення українських проблем запропонував і голова Парламентської Асамблеї
ЄвроНЕСТ (ЄС – країни "Східного партнерства") Крістіан Вігенін (Болгарія).
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"Чому Україна така важлива для нас? Тому що ми піклуємося про країну та її народ, тому
що це – найбільша країна у східному сусідстві, тому що вона відіграє важливу роль для безпеки в
регіоні", - сказав депутат.
Він зазначив, що ЄС та Україна завершили переговори про угоду про асоціацію, яка має
стати найамбітнішим документом, який ЄС колись підписував з пострадянськими країнами, а
також додав, що останній саміт Україна-ЄС став ще однією підбадьорюючою подією.
"Разом з тим, щоближчими ми стаємо, тим складніше робити маленькі кроки, які
поставлять Україну на незворотній шлях наближення до інтеграції з ЄС. Де проблема?", - запитав
Вігенін, і сам відповів: проблема у внутрішній політичній боротьбі між правлячими та
опозиційними партіями.
"Чи дійсно так складно для президента та уряду звернутися до вирішення чітко визначених
ЄС пунктів, коли таке велике досягнення поставлене на карту? Чому судова система знову й знову
схвалює рішення, які матимуть передбачувані негативні наслідки в Брюсселі?... Як адвокат, який
захищав Тимошенко, не міг передбачити, якими будуть результати його невідповідності законам?
Я би хотів звернутися до моїх колег у Верховній Раді, незалежно від того, чи є вони членами
більшості чи меншості: будь ласка, припиніть цю самогубчу війну", - наголосив болгарський
депутат. "Вибори закінчилися... поважайте один одного, якщо хочете, щоб Україну поважали", додав він.
Колишній міністр закордонних справ Румунії, а нині депутат Європарламенту Адріан
Северін у своєму виступі звернув увагу на геополітичний аспект відносин Брюсселя та Києва,
зазначивши, що ЄС має бути більш гнучким:
"Ми можемо побачити, що Україна не розділить наші цінності і підпише угоду з іншою
організацією, що буде нашою геостратегічною ганьбою".
Межі гнучкості
Досить несподіваною за змістом стала і підсумкова промова комісара Фюле. У ній він
вирішив провести паралелі між трансформаціями, що відбувалися в країнах Центральної Європи
та в Україні. Комісар зазначив, що в цих процесах є дві різниці:
"Було світло в кінці тунелю для Центральної Європи. Членство в НАТО та членство в ЄС
було чітко визначено. І для громадян цих країн, для політиків, було набагато легше пояснити якісь
реформи, які мали бути здійснені, тому що мета була попереду. Це по-перше. І по-друге, не
потрібно недооцінювати різницю між тим, щоб бути частиною соціалістичного табору та частиною
Радянського Союзу. У нас були різні стартові умови", - сказав комісар, який є громадянином Чехії.
Пан Фюле зазначив, що виходячи з різниці у стартових умовах, навряд чи варто дивуватися
тому, що процес трансформацій в пострадянських країнах відбувається набагато складніше і
триваліше. При цьому він висловив переконання в тому, що підписання угоди про асоціацію з
Україною стане першим і дуже конкретним кроком в завершенні проекту об’єднаної, процвітаючої
та стабільної Європи, про що до цього часу так багато розмовляють.
Штефан Фюле наголосив, що останні роки переговорів ЄС намагався продемонструвати
готовність бути активним, підтримуючим та гнучким партнером України.
"Але є одна сфера, в якій не буде гнучкості, в якій не може бути компромісів, і це питання
спільних цінностей та принципів", - наголосив Фюле.
Чи не вперше комісар ЄС виступив так відверто під час публічної промови, звертаючись до
колег в Україні. І це не дивно. Для того, щоб угода про асоціацію між Києвом та Брюсселем була
підписана у листопаді – вже у травні Комісія має подати свої пропозиції Раді ЄС для запуску
внутрішніх бюрократичних процедур Євросоюзу. А до цього часу залишилося трохи більше ніж 6
тижнів.
BBC Україна

14.03.2013. Україна розділила депутатів Європарламенту
В ході дискусії з українського питання депутати Європарламенту вже традиційно і
прогнозовано розділилися на тих, хто жорстко критикує українську владу і тих, хто закликає
«тримати двері ЄС відкритою».
Обговорення відбулося в рамках пленарного засідання Європейського парламенту в середу
в Страсбурзі, передають «Коментарі».
Зокрема, представник європейських народників Гюннар Хекмарк заявив, що якщо Україна
хоче виконати критерії, які дозволять підписати Угоду про асоціацію, «повинна бути впевненість в
тому, що в Україні виборче правосуддя більше використовуватися не буде».
Аналогічну позицію зайняла лідер групи зелених Ребекка Хармс, яка детально зупинилася
на справі Сергія Власенка, Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, критикуючи українську владу в
застосуванні виборчого правосуддя, «і це не прийнятно».
Представник соціалістів Лібор Ручок констатував, що в ЄП «ми бачимо і отримуємо
змішані сигнали від України». «З одного боку, у нас є нещодавня резолюція Верховної Ради про
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європейську інтеграцію - це те, що повинно бути - що політичні сили, як ті, які при владі, так і від
опозиції, працюють в напрямку української мети - наблизитися до ЄС та підписати Угоду про
асоціацію. З іншого боку, у нас є інформація, яка викликає стурбованість, наприклад, ситуація з
Власенком. Це - не шлях», - упевнений європейський політик.
Павел Коваль (консерватори), відзначивши необхідність реформування виборчого
законодавства, висловився за те, що Європейський парламент «має показати, що здатний відкрити
двері молодим українцям, незважаючи на те, хто є президентом, прем'єр-міністром». «Я бажаю
всім бути терплячими. Тільки сильні нерви допоможуть нам, буде багато важких моментів», прогнозує європейський політик.
Крістіна Оюланд (ліберали) також вважає, що Угода про асоціацію «досяжне тільки разом
із сильними політичними зобов'язаннями української сторони».
У свою чергу, представник соціалістів Крістіан Вігенін зауважив, що чим ближче Україна і
ЄС до підписання Угоди про асоціацію, тим складніше Україні «виконати прості запити ЄС». Що
стосується з ситуацією з Власенком, то Вігенін вважає, що народний депутат не міг не бачити, що
порушує закон.
Як повідомляли «Коментарі», ситуація з депутатством Власенка стала вирішальною для
негайного розгляду у Європарламенті ситуації в Україні.
Comments.UA

18.03.2013. Романо Проді підтримує підписання Угоди про
Асоціацію України з ЄС
У листопаді у Вільнюсі відбудеться історичний саміт Європейського Союзу, на якому
вирішуватиметься питання вступу до цієї організації які асоційованих членів шістьох країн –
колишніх республік Радянського Союзу – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Азербайджану та
Вірменії.
Серед тих, хто підтримує якнайшвидший вступ до цієї організації України – один з
колишніх керівників ЄС Романі Проді. Своїми думками щодо розширення ЄС на терени
колишнього СРСР він поділився з експертами та журналістами у вашингтонському Центрі Карнеґі.
Представляючи себе перед початком дискусії, Романо Проді нагадав, що він – колишній. А
саме - колишній прем’єр - міністр Італії та колишній Президент Європейської Комісії. Тим не
менш, до думок цього політика та професора уважно прислуховуються як в Європі, так і у
Вашингтоні.
Колись Романо Проді сказав, що Україна має не більше шансів вступити до ЄС, ніж Нова
Зеландія. Тепер він вважає, що час для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та
подальшого руху України до повноцінного членства в цій організації нарешті настав:
«Тоді було неможливо прийняти Україну. Тоді була сильна опозиція з боку Росії, і сама
Україна була розділена. Україна міцно пов’язана історією, традицією з Росією. Я думаю, що тоді це
було мудро. Мій уряд в 2008 році проголосував проти надання ПДЧ в НАТО Україні та Грузії, так
само як і майже всі європейські країни. Але зараз ми змінили підхід, і мій наступник, я думаю,
правильно, запровадив стратегію збільшення та поглиблення співробітництва з Україною».
Звичайно, для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС в листопаді, Україні треба
багато чого досягти в найкоротші терміни.
«Перша перепона – ув’язнення Тимошенко та проблеми демократії в середині країни, –
нагадав колишній очільник ЄС. – Ми сподіваємося, що міністр внутрішніх справ, який опинився за
ґратами, буде звільнений завдяки європейському тиску».
Згадавши про справу Тимошенко, Проді, тим не менш, уникав відповіді на питання, чи
означатиме перебування Тимошенко у в’язниці наприкінці року автоматичну відмову Україні в
наближенні до ЄС.
«Це – складне питання. Там багато внутрішньої та зовнішньої політики. Рішення, чи має
звинувачення під собою підстави, має залишатися за суддею. Наш інтерес полягає в тому, щоб
вирок був справедливим», – обережно висловився він.
Також Проді відкидає ідею тиску на українське керівництво шляхом санкцій:
"Я особисто вважаю, що санкції рідко коли працюють. Вони б’ють по найбільш вразливих
верствах населення. А в даному випадку, як наслідок, ми штовхатимемо Україну – як уряд, так і
виборців – в обійми Росії".
Україна, сподівається він, сама зробить правильний вибір, виходячи зі своїх національних
інтересів:
«Пропозиція Росії вступити до Митного союзу є цікавою, не вимагає від України прийняття
на себе жодних зобов’язань і це може статися швидко. Але в довготерміновій перспективі
політичні та економічні інтереси України полягають в наближенні до Європейського Союзу».
Так вважає і модератор дискусії, заступник директора Інституту Карнеґі, експерт з питань
Росії та Євразії Метью Рожанський.
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«Я очікую, якщо Янукович повстане перед чітким вибором – Митний союз чи ЄС – він
вибере асоціацію з ЄС. Але найкращим сценарієм для нього буде підписання Угоди про асоціацію у
Вільнюсі і вже потім ведення переговорів щодо членства в Митному союзі. В такому випадку Путін
буде змушений робити усе, аби зберегти обличчя, йти на компроміс та запропонувати Україні
особливі, вигідні для неї умови членства в Митному Союзі. І Європа вже не зможе з цим
сперечатися», – припускає Рожанський.
Він погодився з Романо Проді і щодо питання санкцій:
«Я проти санкцій. По-перше, вони не працюють. По-друге, якщо мова йде про певну особу і
у вас є чіткі докази, що ця людина здійснила злочин, то добре, майте з нею справу як з приватною
особою. Але, якщо ви намагаєтеся таким чином символічно покарати Януковича як керівника
українського уряду – який, між іншим, був обраний великою кількістю голосів та залишається
порівняно популярним – і вірите в те, що таким чином зможете вплинути на його поведінку після
того, як ви не змогли вплинути шляхом заохочень, – то це глупо. Ви просто ізолюєте країну і
штовхатимете Україну до власних найгірших інстинктів – до скачування в таке пострадянське
існування».
А завдання ЄС, говорить Рожанський, полягає у зворотному – наближенні її до
європейських стандартів. І Україні, каже він, цілком під силу виконати всі умови, які поставив
перед нею ЄС для підписання у листопаді Угоди про асоціацію:
«Брюссель висунув три основні умови. По-перше, це – розв’язати питання вибіркового
правосуддя. І ця умова спеціально була сформульована не чітко. Ім’я Тимошенко включено, але
також і ім’я Луценка та інші потенційні справи. Я думаю, що це залишає достатньо місця для
маневрів. Якщо Україна, наприклад, помилує Луценка та запропонує певне пом’якшення для
Тимошенко чи усуне звинувачення проти неї у справі вбивства Щербаня, то цього може бути
достатньо. Але, якщо Тимошенко звільнять, то цього само по собі буде достатньо, щоб вважати
перший пункт виконаним.
Другий пункт – проведення демократичних виборів. Існують зауваження щодо проведення
парламентських виборів у жовтні, але там не дуже великі питання, які не вплинуть на контроль
Партії регіонів над Радою і для них не має сенсу цьому противитися.
І третє – реформи. І тут так само – м’які критерії. Як можна виміряти, чи були реформи
активно запроваджені? Це процес, він забирає час. Будуть більше дивитися, чи демонструє Україна
достатньо волі, ентузіазму до реформування. І українські лідери навчилися дуже добре
виголошувати правильні зобов’язання. І в результаті все зведеться до питання: А чи зможуть
європейські лідери залишити стіл переговорів, не зробивши Україні найкращу пропозицію, бо тоді
виникне питання – хто втратив Україну?»
І відповідати ствердно на це питання, вважає політолог, в Європі не хоче ніхто.
Голос Америки

ЕКОНОМІКА
15.03.2013. ЄС критикує наміри України переглянути тарифи в
рамках СОТ
Представництво Європейського Союзу в Україні підтвердило своє негативне ставлення до
спроб української влади переглянути понад 300 тарифних ставок у рамках членства у СОТ.
"З початку жовтня – з моменту, коли Україна виступила з такою пропозицією (Про
перегляд тарифних ставок – Ред.), Євросоюз займав послідовну й чітку позицію проти такої
пропозиції України. Стаття 28 Генеральної угоди про торгівлю та тарифи, на підставі якої Україна
й зробила свою заяву, не передбачає проведення повторних переговорів у бік зменшення такої
значної частини або повного пакета зобов'язань у рамках членства у СОТ", - йдеться в спеціальній
заяві представництва ЄС.
На думку європейських дипломатів, в історії організації досі не було навіть прецеденту
такого перегляду.
"Нашу думку розділяє більшість членів СОТ – понад 120 із них висловили занепокоєння
намірами України, озвученими в грудні 2012 року. Це демонструє серйозність ситуації як для
конкретних членів СОТ, так і для всієї системи міжнародної торгівлі", - йдеться в заяві
представництва ЄС.
Крім того, дипломати висловили здивування заявою урядового уповноваженого з питань
європейської інтеграції Валерія П‘ятницького про нібито відсутність скарг на позицію України.
Дипломати знову наголосили на своїй позиції: якщо Україна відкличе свою пропозицію
про перегляд власних зобов'язань, вона діятиме в інтересах усіх членів СОТ.
ВВС Україна
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
05.03.2013. Азаров «постарався»: перша фаза плану дій щодо
лібералізації візового режиму з ЄС провалена
Україна не внесла всі зміни до законодавства, необхідні для переходу до другої фази плану
дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Про це на прес-конференції за результатами саміту
Україна - ЄС заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, передає LB.ua.
«Щоб перейти до другої фази процесу лібералізації візового режиму, повинна бути
виконана певна робота. Я чітко заявив під час нашої зустрічі, що ще потрібно зробити», - сказав
Баррозу.
При цьому лідери України та Європейського Союзу підтвердили спільні зобов'язання
просуватися до безвізового режиму в установленому порядку, як тільки будуть виконані умови для
безпечного пересування громадян, обумовлені в Плані дій щодо лібералізації візового режиму.
Баррозу запевнив, що коли Україна прийме необхідні закони, ЄС перейде до другої фази плану.
Нагадаємо, План дій щодо лібералізації візового режиму, який Україна отримала в 2010
році, розділений на дві фази. В рамках першої фази країні необхідно внести потрібні зміни до
чинного законодавства, а в рамках другого - імплементувати прийняті законодавчі зміни на
практиці.
Так, серед основних вимог ЄС значаться такі, як створення антикорупційного та
антидискримінаційного законодавства, зміцнення кордонів і боротьба з нелегальними мігрантами
і найголовніше - впровадження біометричних паспортів.
Незважаючи на те, що відповідний закон «Про єдиний держдемреєстр» був прийнятий і
набув чинності, його реалізація повисла в повітрі «завдяки» уряду Азарова.
Зокрема, досі відсутні необхідних підзаконні акти, що регламентують технічні тонкощі
майбутніх біометричних документів. Тому невідомі терміни початку введення біометричних
паспортів, а отже, питання введення безвізового режиму з ЄС також відкладається на
невизначений час.
Причина такої поведінки Азарова, як припустив «Багнет», досить банальна. Ймовірно,
підлеглі прем'єра просто «дерибанять» державні гроші, які виділені на проведення реформи
документів.
Багнет
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Експертна дискусія на тему «Щорічний звіт Генерального
секретаря НАТО 2012: оборона – це важливо»
14 березня 2013 року в Дипломатичній академії України при МЗС України
відбулася експертна дискусія на тему «Щорічний звіт Генерального
секретаря НАТО 2012: оборона – це важливо», яка проводилася Центром
інформації та документації НАТО в Україні та Інститутом зовнішньої
політики Дипломатичної Академії України при МЗС України.
З вітальними ремарками виступили Григорій Перепелиця, директор
Інституту зовнішньої політики та Наталія Немилівська, директор Центру
інформації та документації НАТО в Україні.
Відкрила дискусію доктор Ґерлінда Нігус, керівник Відділу з роботи з
країнами-партнерами та країнами–членами НАТО Управління громадської
дипломатії штаб-квартири НАТО з доповіддю-презентацією щорічного звіту
Генерального секретаря НАТО за 2012 рік. В своїй доповіді доктор Ґерлінда Нігус
окреслила три основні категорії, що включені у звіт: оперативні пріоритети НАТО,
гарантування обороноздатності для майбутнього та розширення партнерських
відносин.
Ґерлінда Нігус детально зупинилася на ситуації в Афганістані. НАТО змінює
своє ставлення та підхід до цієї операції. Якщо до цього ця операція була
виключно бойовою, то після 2014 року метою НАТО буде підтримка та допомога, а
також керівництво та наставництво. До 2014 року афганська влада і сили безпеки
повністю переберуть на себе ці повноваження. Крім того, доктор Ґерлінда Нігус
підкреслила, що більшість афганського населення живуть у безпеці, хоча і існують
виключення. Вона підкреслила, що не тільки НАТО, але і міжнародна спільнота і
надалі буде віддана справі допомоги Афганістану, з метою отримання надійного і
стабільного партнера навіть після 2014 року.
Наступне питання, на якому зосередилася доктор Ґерлінда Нігус - боротьба
з піратством. Вона підкреслила, що НАТО та ЄС співпрацюють один з одним в
даній сфері. Крім того, вона зазначила про важливий вклад України в боротьбі з
піратством в операції «Океанський щит».
Інше важливе питання, на якому зупинилася доктор Ґерлінда Нігус було
присвячене колективній обороні. НАТО на даний момент знаходиться під
значним фінансовим тиском. В даному питанні пані Нігус окреслила тенденцію до
зменшення видатків на оборону, але
незважаючи на це, здатність та
спроможність до розгортання та перекидання збройних сил НАТО значно
збільшилася за останні роки. Тим не менше, проблемні питання пов’язані з
підтриманням цієї спроможності залишаються.
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На Чиказькому саміті було запроваджено дві ініціативи, які є актуальним в
даному питанні: розумна оборона та ініціатива взаємопов’язаних сил. Ідея
розумної оборони полягає в тому, щоб об’єднати країни в союз під проводом
якоїсь однієї країни, який буде розбудовувати конкретні спроможності та
потенціал для всього НАТО. Це повністю відповідає філософії об’єднання та
спільного використання ресурсів. Прикладом цього можуть стати основні вже
існуючі проекти: наземного спостереження, протиракетної оборони та спільних
систем розвідки. Проект наземного спостереження охоплює 13 країн-членів
НАТО. Після інтенсивних обговорень минуло року НАТО вирішило, що
забезпечення роботи цієї системи буде здійснюватися за рахунок спільного
фінансування Великобританії та Франції. Ці дві країни надаватимуть матеріальнотехнічну допомогу.
Наступний проект (протиракетної оброни) є дуже актуальним питанням у
відносинах з Росією. Альянс занепокоєний розповсюдженням балістичних ракет,
тому НАТО вбачає за необхідне забезпечити безпеку населення, завдяки системі
протиракетної оборони. Доктор Ґерлінда Нігус підкреслила, що в цьому аспекті
НАТО пропонує співпрацювати з Росією, але остання надає перевагу комплексним
системам, з чим не погоджується Альянс.
Останній приклад: спільні системи розвідки. Досвід, який виніс НАТО з
операції в Лівії підкреслює важливість володіти станом обставин, інформацією.
Розбудова військового спостереження та розвідки – один із фундаментальних
принципів ведення військової операції.
Ґерлінда Нігус також зосередила увагу на проблемі кібербезпеки. Кількість
кібернападів на натівські структури зріс. НАТО знаходиться в процесі покращення
політики кібербезпеки. Кібербезпека була визначена як нова загроза нашій
безпеці, що активно зростає. Пані Нігус зазначила всю складність оцінки
негативного потенційного впливу кіюбернападів.
На Лісабонському саміті Альянс зобов’язався розбудовувати світ без ядерної
зброї, НАТО працює в напрямку досягнення цієї цілі згідно з баченням Барака
Обами, але допоки ядерна зброя існує як така, ядерна концепція та ядерні
спроможності залишаються в натівському арсеналі.
Останній стовп в сфері забезпечення безпеки: розширення партнерських
відносин. За останній час зростає мережа партнерства НАТО як географічно, так і
вглиб. Розпочалося все з країн Центральної та Східної Європи, коли була
започаткована концепція «Партнерство заради миру». Пізніше були
започатковані такі проекти як Середземноморський діалог, Стамбульська
ініціатива. З кожним роком зростає кількість партнерів НАТО. На даний момент
відбувається дискусія щодо залучення до співробітництва країн АзійськоТихоокеанського регіону, таких як Індія, Китай, Японія, Австралія, Нова Зеландія
та інші. Нещодавно були завершені проекти з Іраком, Кореєю, Монголією. Вже
були сформовані політичні рамки з Австралією.
Доктор Ґерлінда Нігус підкреслила, що партнерство з Альянсом побудовано
на взаємних відносинах, спільних інтересах, питаннях, що складають
занепокоєння. Ці відносини є настільки широкими та глибокими, на скільки
цього бажають партнери та НАТО.
В рамках партнерства зазначено, що співробітництво з Росією є одним із
пріоритетів, НАТО бажає встановити відносини стратегічного партнерства з
Росією, оскільки між Альянсом та Росією є багато питань, що є актуальними та
важливими для обох сторін. Нещодавно прийнято програму співробітництва Ради
Росія-НАТО, особливо це стосується військової сфери, тому що Росія зацікавлена в
досвіді НАТО в процесі модернізації збройних сил.
Україна, за словами Ґерлінди Нігус – ключовий стратегічний партнер для
Альянсу. Зокрема, вона висловила вдячність Україні за внесок в операції НАТО,
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привела приклад Афганістану, в якому Україна має намір і надалі підтримувати
Альянс. Крім того, було окреслено важливість України в операції «Океанський
щит», що демонструє якість військового співробітництва НАТО з Україно. Також
було зазначено про підтримку НАТО в сфері реформування сектору безпеки та
оборони. Багато проектів мають суто практичну спрямованість. Серед них:
утилізація надлишкового військового майна та боєприпасів, співпраця в сфері
громадської дипломатії та інші.
В дискусії виступили з доповідями Олег Александров, головний
консультант Відділу оборонних стратегій та військово-технічної політики
Інституту стратегічних досліджень. У своїй доповіді Олег Алесандров визначив,
що хоча офіційне декларування прагнення України вступити в НАТО залишилося
в минулому, але все одно співробітництво між ними залишилося. Конструктивне
партнерство, у форматі якого Україна розвиває своє співробітництво з Альянсом,
дає їй можливість отримати досвід участі у формуванні клімату міжнародної
безпеки. Крім того, він зазначив, що Річна національна програма (РНП) — це
можливість продовження співробітництва. Більше того, остання програма була
високо оцінена Комісією Україна-НАТО. На останок, Олег Александров
підкреслив, що календарний рік необхідно починати з програми, що вже
затверджена, а не очікувати її затвердження на вищому політичному рівні .
Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та
міжнародної безпеки Центру Разумкова, виступив з доповіддю, в якій зосередився
на такій проблемі в Україні як розподіл бюджету, що є неприйнятно малим за
стандартами країн - членів НАТО. Пан Мельник підкреслив, що попри зміну
влади, погіршення у відносинах між НАТО та Україною не відбулося: змінилася
кінцева мета, але парадоксального нічого не відбулося. Він підкреслив, що головні
проблеми полягають в традиційній спроможності української влади проводити
системні реформи та вести зовнішню політику.
Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного
співробітництва, у своїй доповіді підкреслив важливу роль РНП як всеосяжного
документу, що регулює питання двосторонньої співпраці. Він зазначив, що
Україна – єдина країна, яка офіційно декларує відсутність наміру вступати в
НАТО, але при цьому виконує РНП, що по суті є документом, який характеризує
процес вступу в НАТО. Крім того, пан Сушко наголосив, що РНП є містком, ядром,
сенсом співпраці України та НАТО. Разом з тим, він підкреслив, що в останні роки
прослідковується зниження публічності та доступності документів держави, які
стосуються співробітництва України та НАТО. Загальний висновок виступу
Олександра Сушко полягає в тому, що РНП в Україні – екзотичний елемент, який
дає можливість аналізувати і робити висновки про співпрацю України та НАТО.
Після доповідей відбулася дискусія щодо ролі та місця України у співпраці з
Альянсом та пріоритетів співробітництва України та НАТО. В дискусії прийняли
участь провідні українські експерти в галузі національної та міжнародної безпеки,
а також співробітники МЗС та представники Міністерства оборони України.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
05.03.2013. Україна запровадить деякі нормативні зміни у
сфері співпраці з НАТО
На даному етапі готуються три укази Президента України, якими будуть запроваджені
деякі нормативні зміни у сфері практичної співпраці з НАТО.
Про це повідомив директор департаменту міжнародної безпеки та роззброєння МЗС
України Олександр Александрович після засідання Комітету з питань політики та партнерства
Україна - НАТО, що відбулося у понеділок у Брюсселі.
«Я повідомив стороні НАТО про підготовку трьох указів Президента України, які
стосуються співпраці України з Альянсом», - завив дипломат.
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За його словами, перший указ є базовим - в ньому буде визначена сама структура річних
національних програм, а також порядок їх затвердження, він буде виданий на заміну документа
від 2009 року.
«Другий указ стосуватиметься нашої внутрішньої міжвідомчої комісії з питань партнерства
з НАТО. Зміни передбачатимуть те, що посади національних координаторів і склад цієї комісії буде
затверджуватися не за прізвищами, а за посадами», - уточнив Александрович.
Третім указом, зазначив він, Президент затвердить Річну національну програму
співробітництва Україна - НАТО на 2013 рік.
Представник МЗС України зауважив, що на даному етапі відомство та міжвідомча комісія
докладає максимальних зусиль, щоб якнайшвидше подати цю програму на затвердження Главі
держави.
УКРІНФОРМ

16.03.2013. Генерал-полковник Володимир Замана провів
зустрічі з військово-політичним керівництвом США та НАТО
Триває візит начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил
України генерал-полковника Володимира Замани до Стратегічного командування НАТО з
трансформації у США.
В рамках візиту 13 березня 2013 року відбулася зустріч глави української військової
делегації з Верховним Головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з трансформації
генералом Жаном-Полем Паломеросом, в ході якої було обговорено стан та перспективи
співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом.
У форматі “круглого столу” пройшли переговори української делегації з представниками
Стратегічного командування НАТО з трансформації, відбулися брифінги з питань удосконалення
системи освіти та підготовки НАТО, шляхів та напрямів переходу на нові стандарти підготовки,
визначення шляхів поглиблення співробітництва НАТО з партнерами, у сфері вивчення досвіду
бойових дій тощо.
Крім того, генерал-полковник Володимир Замана зустрівся з заступником керівника
Директорату розвитку Об’єднаного штабу ЗС США генерал-майором Брайаном Ватсоном. Сторони
обговорили Концепцію застосування Об’єднаних збройних сил, окремі аспекти розвитку
багатонаціональних можливостей, організацію роботи щодо вивчення та врахування досвіду
бойового застосування військ, сучасний стан та перспективи удосконалення системи підготовки
об’єднаних сил.
Під час переговорів сторони виказали зацікавленість і готовність розширювати
співробітництво з Україною. Було відзначено внесок нашої держави у проведення миротворчих
операцій під егідою НАТО та ООН.
www.ea-ua.info

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
11.03.2013. Європа і США створять "економічне НАТО"
У Європі і США практично одночасно оголосили про глобальний економічний проект. У
рекордний термін — до кінця 2014 р. — його мають реалізувати у вигляді трансатлантичної зони
вільної торгівлі (TAFTA — Transatlantic Free Trade Area). Про те, з яким поспіхом її потенційні
учасники взялися за втілення цього грандіозного проекту, свідчить той факт, що вже у березні
представники Євросоюзу готові передати американській стороні свою позицію на переговорах, які
почнуться не пізніше ніж наприкінці червня.
В умовах, коли економіка ЄС перебуває в стані стагнації, а виробники США шукають нові
ринки збуту, залишається тільки дивуватися, чому така ідея не була реалізована раніше. Сьогодні
на її підтримку виступають представники найбільших і найвпливовіших ділових та індустріальних
лобістських груп по обидва боки Атлантики.
2 лютого 2013 р. на щорічному саміті з питань безпеки в Мюнхені віце-президент США
Джо Байден зробив обережну заяву, що угода стосовно TAFTA "досяжна". А 8 лютого після
складних переговорів про бюджет ЄС на найближчі сім років лідери Євросоюзу після саміту в
Брюсселі одностайно виступили з ідеєю підтримати торговий пакт з Америкою.
Ще через кілька днів, у США знову заявили про важливість "торгово-інвестиційного
партнерства" з ЄС. Барак Обама в останній момент включив цю тему в щорічне послання Конгресу,
приділивши їй, щоправда, лише 15 секунд. І, нарешті, вже після заяви американського президента
лідери Євросоюзу одностайно оголосили про початок незабаром переговорів, даючи зрозуміти, що
кілька місяців напруженої роботи експертів під керівництвом торгового представника США Рона
Кірка і європейського комісара з питань торгівлі Карла де Гухта увінчалися успіхом.
18 of 37

INTERNATIONAL WEEKLY # 07—08 (05.03.2013 — 19.03.2013)

19 of 37

"Ці переговори закладуть стандарти не тільки для майбутнього нашої двосторонньої
торгівлі та інвестування, включаючи питання регулювання торгівлі, а й для розвитку правил
глобальної торгівлі в майбутньому", — заявив 13 лютого голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
А британський прем'єр Девід Кемерон повідомив, що питання про трансатлантичну зону вільної
торгівлі стане центральним під час найближчої зустрічі лідерів країн Великої вісімки у червні, на
якій Кемерон головуватиме. "Те, про що ми говоримо зараз, — далекосяжні зміни в наших країнах
і правилах, які визначають відносини між ними. Беручи до уваги масштаб наших амбіцій, я
впевнений, що успіх залежатиме від того, наскільки скоро ми розпочнемо обговорення цих змін",
—написав британський прем'єр своїм колегам.
За наявною інформацією, трансатлантичний договір торкнеться всіх ключових галузей,
але буде орієнтований на сфери, які дадуть економікам США і Європи максимальну синергію в
стимулюванні економічного зростання, зайнятості населення та розвитку інновацій.
Реалізовуватимуть його країни, на частку яких сьогодні припадає половина глобальної економіки.
А також третина обсягів світової торгівлі (у реальних цифрах, за даними на 2011 р., це 4,5 трлн
дол.). Згідно з попередніми прогнозами європейських аналітиків, щойно договір про вільну
торгівлю набере чинності, це дасть змогу збільшити щорічний товарообіг між берегами Атлантики
на 116 млрд дол. (або 86 млрд євро). Тільки за рахунок зняття митних бар'єрів ВВП ЄС і США
зросте на 0,1% і 0,2% відповідно. А до 2027 р. Єврокомісія очікує, що ефект від TAFTA дозволить
додатково дати 0,5% зростання для економіки ЄС і 0,4% — для ВВП США, що еквівалентно
додатковим доходам у сумі 86 млрд євро і 65 млрд євро на рік відповідно. При цьому головного
довгострокового ефекту буде досягнуто не стільки за рахунок зниження тарифних бар'єрів, скільки
за рахунок уніфікації технічних стандартів і конкурентних правил, що діють у Європі і США,
вважають експерти німецького інституту Ifo. Надалі ці стандарти стануть шаблонними для
створення нового покоління економічних і торгових угод.
Саме ця тема може виявитися найскладнішою. У самому Євросоюзі стандарти і правила не
завжди збігаються, крім того, країни аграрного півдня Європи та Франція насамперед зажадають
від США поступок у питанні дотацій своїм фермерам. При цьому вони спробують зберегти привілеї
для свого агросектора і до останнього опиратимуться поставкам зі США в Європу генетично
модифікованих харчових продуктів. Поки що незрозуміло, як в одній зоні уживуться Boeing та
Airbus, які є глобальними конкурентами. Неясно, на яких умовах Вашингтон допустить європейців
на свій ринок послуг — але ж це найбільш ласий шматок американського економічного пирога, до
якого Вашингтон досі не підпускав практично нікого.
Та навіть з усіма цими застереженнями проект TAFTA вже можна назвати, мабуть,
найамбіційнішим і найбільшим в історії торговим альянсом з моменту створення Світової
організації торгівлі в 1995 р. Зауважимо при цьому, що СОТ, у рамках якої з 2001 р. почалися
переговори про подальшу лібералізацію торгівлі, демонструє неефективність у цьому питанні. Це
нібито стало головною причиною, чому США і ЄС почали шукати інші варіанти і тепер, схоже,
мають намір домовлятися поза рамками СОТ. Хоча ще кілька місяців тому європейські та
американські торгові суперечки закінчувалися саме в Женеві, у коридорах штаб-квартири Світової
організації торгівлі. Сьогодні ж і в Брюсселі, і у Вашингтоні готові обговорювати найскладніші
питання без посередників.
Щоб зрозуміти суть цієї зміни, очевидно, варто зазирнути в історію глибше. Уперше ідея
про трансатлантичну зону вільної торгівлі була висунута ще в середині 90-х — майже одночасно зі
створенням СОТ, але не мала конкретного втілення. Через 10 років її знову озвучили лідери
Європи, і сторони домовилися про створення Трансатлантичної економічної ради, яка вивчала
практичні питання інтеграції, однак глобальна криза затягла цей процес до 2010 р. І тільки рік
тому експерти почали обговорювати параметри майбутньої угоди.
Таким чином, окрім явних економічних вигід і провалу Дохійського раунду переговорів у
рамках СОТ, справжнім мотивом для створення TAFTA було (і цього не приховують) нове
розміщення сил у світі, перенесення товарних потоків в Азію і, зокрема, зростаюча глобальна роль
Китаю як світового економічного центру. І сьогодні ряд експертів пояснюють поспіх, з яким
Європа і США намагаються досягти домовленості щодо зони вільної торгівлі, саме тим, що коли
цей альянс не відбудеться до 2014 р., "трансатлантичний союз" уже не матиме можливості
завадити Китаю та його партнерам з БРІК перехопити ініціативу у визначенні глобальних правил
гри. З 1945 р. частка економіки США у світовій скоротилася з 50% до 19%. Саме сьогодні
Вашингтону вкрай необхідна підтримка європейців, якщо він хоче надалі на щось впливати. Як
висловився колишній посол США в ЄС Бойден Грей, очікувана угода ЄС і США подібна до
створення "економічного НАТО".
Якщо все саме так, то багато що стає на свої місця. З Китаю вже попередили, що не хочуть,
щоб новий торговий союз став альтернативою СОТ (у цьому випадку шанси на успіх Дохійського
раунду дорівнюють нулю). Загалом, у Пекіні вважають, що наразі зарано вірити в успіх цього
об'єднання саме тому, що його учасники не враховують думки інших країн. Представники Індії
натякнули, що не вважають правильним "дрейф" Європи в обійми США і думають, що для ЄС
19 of 37

INTERNATIONAL WEEKLY # 07—08 (05.03.2013 — 19.03.2013)

20 of 37

корисніше було б зосередитися на виконанні своєї унікальної ролі — сили, що створює певний
баланс у глобальних відносинах. Для Росії нові ідеї Брюсселя і Вашингтона несуть загрозу планам
"євразійської інтеграції" і роблять менш привабливими ЄврАзЕС і Митний союз. Крім того, TAFTA
остаточно поховає путінський проект "Великої Європи" зі створенням зони вільної торгівлі "від
Лісабона до Владивостока". Брюссель уже зробив свій вибір на користь зони на Заході, а не на
Сході, незважаючи на те, що Росія вже півроку як стала повноправним членом СОТ.
Вибір Європи і США на користь TAFTA створює нову ситуацію і для країн, які перебувають
у цей момент у процесі переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС. Серед них і Україна. Щоправда, в
останні дні лідери ЄС дали зрозуміти, що насамперед зацікавлені в якнайшвидшому завершенні
переговорів про зону вільної торгівлі із Сінгапуром, і цього року готуються активізувати
аналогічний діалог з Японією та Індією. Крім того, для Брюсселя підвищується актуальність
прориву в процесі переговорів про зону вільної торгівлі з Канадою, які тривають з 2009 р.
Дзеркало тижня

11.03.2013.
Міністри
оборони
країн
НАТО
розширити навчання і багатонаціональну співпрацю

домовилися

На засіданні в Брюсселі міністри оборони країн НАТО узгодили конкретні цілі ще більш
серйозної підготовки і навчань з метою збереження отриманих уроків оперативної сумісності.
«Протягом минулого десятиріччя в Афганістані, Косові і під час виконання інших операцій
наші військовослужбовці навчилися працювати разом так тісно як ніколи. Протягом наступного
десятиріччя перед нами стоятиме завдання зберегти і передати наступникам ці уміння і навички,
оскільки наша найбільша операція наближається до завершення»,– сказав Генеральний секретар
Андерс Фог Расмуссен.
«Ми відповімо на цей виклик нашою Ініціативою взаємопов’язаних збройних сил –
розширивши нашу освіту і підготовку і посиливши навчання», – додав він.
У рамках цієї ініціативи міністри домовилися, що Альянс організує великі польові
навчання у 2015 році і розробить комплексну програму підготовки і навчань на період 2015 – 2020
років.
Вони також домовилися, що Сили реагування НАТО (NRF) будуть в основі цієї ініціативи.
NRF – це корпус швидкого реагування Альянсу, який готується і оцінюється протягом щорічного
циклу тренування і навчань.
«Ми будемо розвивати його навчання таким чином, щоб кожна нова група військових сил
повністю відповідала своєму завданню. І ми будемо розвивати ці навчання – наприклад,
включивши до них батальйон, який уряд США виділив для ротації в Європі саме з цією метою, і
долучивши до них більш активні внески з боку країн Альянсу і партнерів», – сказав Генеральний
секретар.
«Це зробить Сили реагування НАТО школою співробітництва і водночас інструментом
швидкого реагування, постійно готовим до застосування ресурсом і інвестицією в майбутнє, –
сказав він.
Міністри також обговорили шляхи посилення результативності, прозорості і
відповідальності в галузі оборонного планування і видатків Альянсу.
«Це великою мірою є відповідальністю самих країн. Проте НАТО може допомогти,
забезпечуючи координацію дій країн», – сказав пан Фог Расмуссен.
Міністри також погодилися з тим, що Альянс повинен більше використовувати спільні
фонди НАТО задля підтримки пріоритетів Альянсу.
www.nato.int
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Що принесе робочий візит Президента України В. Януковича до
РФ в найближчому майбутньому?
4 березня 2013 року Президент України В. Янукович перебував з
робочим візитом у РФ, де зустрівся зі своїм російським колегою В. Путіном у його
заміській резиденції Русь (колишня – Завідово, Тверська область). Така форма
візиту не передбачала підписання важливих міждержавних договорів, а лише
обговорення актуальних питань двосторонніх взаємин, щодо яких ще немає
конкретних домовленостей.
Під час багатогодинної розмови двох президентів розглядалися проблеми
співпраці країн у галузі атомної енергетики, зокрема, добудови третього і
четвертого блоків Хмельницької АЕС та спільного виробництва літаків сімейства
АН (Антонов). Не оминули лідери держав і питання придністровського
врегулювання у контексті регіональної безпеки і стабільності та головування
України в ОБСЄ.
Проте, особлива увага була прикута до «газової» тематики (ціна на російські
енергоносії, статус української ГТС) та економічної інтеграції на пострадянському
просторі в рамках Митного союзу РФ, Білорусі та Казахстану і моделі взаємодії з
ним України. Попри економічний, на перший погляд, характер цих тем
двосторонніх стосунків, вони мають стратегічне значення, оскільки пов’язані із
проблемою можливої втрати державного суверенітету і політичної незалежності
України, за умови її участі в російських наднаціональних об’єднаннях.
В «газовій» проблематиці, яка обговорювалась під час
робочої зустрічі Президентів України та РФ була розглянута
можливість зменшення ціни на російське блакитне паливо з 426 дол. США до
260 дол. США за 1000 кубометрів за умови створення на двосторонній основі
спільного підприємства, якому буде здана в оренду українська ГТС, не кшталт
РосУкрЕнерго, де російську сторону представлятиме «Газпром», а українську,
вочевидь, наближена до Президента компанія. РФ також, як передбачається,
візьме на себе зобов’язання щодо транспортування не менше 60 млрд. кубометрів
газу щорічно і надасть гарантії щодо оплати транзитних послуг. Також можлива
згода на транспортування через територію РФ дешевих каспійських енергоносіїв,
зокрема в руслі нещодавно підписаного «газового» меморандуму між НАК
«Нафтогаз» і ДК «Туркменгаз» про поставки туркменського газу в Україну.
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Втім, від України вимагають законодавчо закріпити довічну оренду
національної ГТС на випадок зміни влади. Що для України означають двосторонні
домовленості з РФ по газу, відомо вже давно: посилення енергетичної, а отже, й
політичної
залежності
від
північно-східної
сусідки,
консервування
енергонеефективності, корумповані схеми імпорту цього палива, а також відмова
від інтегрування в європейський енергоринок. За умов контролю над вітчизняною
ГТС українське керівництво може потрапити у залежність від РФ, яка, володіючи
промисловими активами, зробить покірним український олігархат, а це призведе
до втрати економічної незалежності, і в кінцевому рахунку, переформатує
українсько-російські взаємини за схемою васал – клієнт.
Зрештою, і знижка на російський газ теж питання короткотермінового
характеру, оскільки РФ поступово і так підвищуватиме ціни на енергоносії, від
чого Україна у довгостроковому плані програє, особливо зважаючи на тенденцію
до їх падіння у глобальному вимірі. Інше питання, що зростання ціни на газ
призведе до підвищення тарифів на комунальні послуги, а отже, й падіння
рейтингу влади на тлі наближення президентських виборів у 2015 році. Тому й
лунають заяви про неможливість модернізації української ГТС без участі
російського монополіста «Газпрома».
Наступним стратегічним призом для Росії після привласнення
української ГТС має стати приєднання України до Митного союзу
РФ, Білорусі і Казахстану. Як заявив Президент України В. Янукович,
питання негайного вступу держави у Митний союз на порядку денному не стоїть, а
лише йдеться про формат відносин не лише на рівні урядів РФ та України, а й з
виконавчим органом Митного союзу, які планується обговорити після
опрацювання відповідного питання експертами на зустрічі чотирьох президентів у
квітні 2013 року. Поки що йдеться про формат «3+1» і те, що подальша взаємодія
нашої держави не повинна суперечити її міжнародним зобов’язанням та правилам
СОТ. Зрозуміло, російська сторона прагне повної інтеграції України, оперуючи
збільшенням українського ВВП у випадку приєднання до цього міжнародного
об’єднання в межах 1,5–6,5% в залежності від ступеня інтеграції.
Окрім формату «3+1» і повного членства України в Митному союзі,
опрацьовується формула «асоційованого членства», яке може надати нашій
державі доступ до всіх його документів, можливість для її представників вивчати
практику прийняття рішень в ньому, брати участь у засіданнях його органів у
якості спостерігача без права голосу. Причому після двох років Україна повинна
визначитись щодо її повного членства в Митному союзі. Ця формула дещо нагадує
формат участі України в СНД (одна з держав-засновниць, але не підписала Статут
Співдружності), яка так і не стала ефективною формою кооперації пострадянських
країн. Проте, таке асоціьоване членство не передбачене статутними документами
Митного союзу і не відповідає політичним інтересам Росії. До того ж, і
асоційований, і повноправний статус України в Митному союзі ставить на під
загрозу підписання Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки зона вільної торгівлі з ним
несумісна з участю України в Митному союзі РФ, Білорусі і Казахстану.
Україні, яка впритул наблизилась до цієї європейської планки, це знов-таки
не вигідно, тому для неї попередньо задекларований формат двостороннього
співробітництва за формулою «3+1» є найбільш оптимальною формою взаємин із
згаданим інтеграційним об’єднанням на пострадянському просторі.
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
06.03.2013. У МЗС розповіли, про що говорили Янукович і Путін
Експерти ведуть активну роботу з пошуку оптимальної формули встановлення ціни на
російський газ для України. Про це на брифінгу сказав виконуючий обов'язки директора
департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, Перебийніс зазначив, що під час зустрічі
президента України Віктора Януковича з президентом РФ Володимиром Путіним особлива увага
приділялася питанням ціни на газ для України та можливих шляхів модернізації української ГТС.
За його словами, президент України відзначив важливість якнайшвидшого врегулювання питання
з ціною на газ, що відповідало б стратегічному характеру відносин між двома державами.
"Президенти констатували, що зараз на експертному рівні триває активна робота з метою
узгодження рішень цього питання", - зазначив Перебийніс. Разом з тим, за його словами,
обговорювалося питання щодо можливих шляхів модернізації української ГТС.
Між тим, за словами Перебийніс, Янукович зазначив належне виконання українською
стороною своїх зобов'язань щодо транзиту газу з Росії в Європу через Україну. "У цьому контексті
сторони обговорили можливість реалізації спільних проектів в енергетичній сфері, з урахуванням
існуючого потенціалу двох держав", - сказав він.
Також, зазначив Перебийніс, особливу увагу було приділено також пошуку оптимальної
моделі взаємовідносин України з Митним союзом. За його словами, президент зазначив, що
Україна зацікавлена у співпраці з Митним союзом з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань,
взятих при вступі до СОТ, а також пов'язаних з євроінтеграційним курсом.
Нагадаємо, сьогодні віце-прем'єр Юрій Бойко заявив, що українська сторона задоволена
ходом переговорів з вищим керівництвом Російської Федерації. Бойко зазначив, що за
результатами візиту президента України до Росії досягнуто прогресу з низки питань, в тому числі в
сфері енергетичного співробітництва.
ЛIГАБiзнесIнформ

08.03.2013. Азаров розповів, як він чинить з європейцямигрубіянами
Уряд буде співпрацювати з усіма європейськими політиками, які налаштовані на
конструктивну співпрацю з Україною. Про це написав на своїй сторінці в Facebook Прем'єр-міністр
Микола Азаров, повідомили в прес-службі Партії регіонів.
Зокрема, Азаров повідомив, що в четвер провів зустріч зі спостерігачем від
Європарламенту, колишнім президентом ЄП Петом Коксом, на якій обговорювалися питання
реалізації планів, намічених з підготовки до листопадового саміту Україна-ЄС.
"На превеликий жаль, є й такі політики в Європі, які сприймають Україну у виключно
негативному світлі. Вони заздалегідь тенденційно настроєні до всього того, що відбувається в
Україні. Але навіть і з такими ми зустрічаємося і, принаймні, викладаємо нашу точу зору", написав Азаров.
Прем'єр-міністр зазначив, що українська влада відкрита до діалогу. "Завжди
прислухаємося до конструктивної критики, але, безумовно, відкидаємо пряме, а іноді і грубе
втручання у внутрішні справи", - додав він.
News24UA

14.03.2013.
Європарламенту

МЗС

України

не

почуло

критики

від

Незважаючи на критику з боку європейської спільности, МЗС України підкреслює
важливість розблокування та забезпечення роботи Верховної Ради відповідно до рекомендації
Європарламенту. Про це йдеться у заяві МЗС щодо дебатів у Європарламенті.
"Ключовим підсумком дебатів стало чітке засвідчення налаштованості Європейського
парламенту на підписання з Україною Угоди про асоціацію під час саміту Східного партнерства у
Вільнюсі в листопаді цього року", - йдеться у повідомленні.
МЗС підкреслює, що на особливу увагу заслуговують чіткі сигнали щодо нагальної
необхідності об'єднання зусиль опозиції та влади заради європейського майбутнього нашої
держави та, зокрема, підписання всеохоплюючого двостороннього документа, який, за словами
виступаючих, надасть реальні інструменти для "розбудови Європи в Україні".
Очевидно, в українському МЗС вирішили, що головна проблема України – це блокування
парламенту.
РБК-Украина
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15.03.2013. МЗС: говорити про домовленості з Митним Союзом
ще заскоро
Україна наполягає на форматі "3+1" при співпраці з Митним союзом, повідомив в.о.
директори департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.
"Вам відома позиція України відносно співпраці з Митним союзом, і її неодноразово
висловлював президент: ми прагнемо співпрацювати в форматі "3+1”, і консультації з цього
приводу тривають, однак говорити про якісь домовленості поки ще заскоро", - сказав пан
Перебійніс, повідомляє РІА "Новости".
Речник МЗС також не підтвердив інформацію про те, що українська делегація на
поточному тижні відвідала Москву для проведення переговорів щодо формату співпраці з МС.
Раніше українські ЗМІ повідомили про підготовку до асоційованого членства України в в
Митному союзі.
ВВС Україна

ПРЕЗИДЕНТ
06.03.2013. Янукович анонсував зустріч лідерів митної трійки і
України
Зустріч президентів України, Росії, Білорусі та Казахстану орієнтовно може відбудуться в
квітні. Про це заявив президент Віктор Янукович в середу в Каневі (Черкаська область).
"Майбутня зустріч, швидше за все, пройде вже за участю України, Росії, Білорусі та
Казахстану. І, швидше за все, це буде квітень цього року, тобто, на пізніше, ніж через 1,5-2 місяці", сказав Янукович,
Президент розповів про цю зустріч, відповідаючи на питання про результати переговорів
на газову тематику, які піднімалися на його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у
понеділок в Завидово.
"Безумовно, нас хвилює одне з найголовніших питань - це формування справедливої
ринкової ціни на газ для України", - цитує президента Інтерфакс-Україна.
За словами Януковича, сторони визначили терміни цієї роботи.
Крім того, президент зазначив, що в процесі газових переговорів сторони реалізують
своєрідний "покроковий план, працюють робочі групи на рівні міністерств, а також за участю
консультантів з відомих консалтингових компаній, міжнародних фонів".
ЛIГАБiзнесIнформ

06.03.2013.
Мірошниченко

Янукович

готує

послання

до

парламенту

–

Представник Президента України в парламенті Юрій Мірошниченко припускає, що Віктор
Янукович виступить зі зверненням у парламенті, але наразі не може назвати точну дату виступу.
«Це буде об’ємний документ, який буде представлений у вигляді письмового тексту, але не
виключаю, що буде й виступ Президента, залежно від того, як розвиватимуться події у Верховній
Раді», – сказав Мірошниченко.
Він зауважив, що послання вже готується, і його можна чекати найближчим часом.
Лідер фракції УДАР Віталій Кличко заявив, що звернеться з відкритим листом до
Президента Януковича з вимогою виступити у Верховній Раді і прозвітувати про свою діяльність
перед депутатами.
Радіо Свобода

14.03.2013. Модернізація ГТС
неможливі без участі ЄС, - Янукович

і

створення

консорціуму

Модернізація газотранспортної системи (ГТС) і створення консорціуму неможливі без
участі ЄС. Про це на прес-конференції заявив президент України Віктор Янукович (на фото),
передає кореспондент РБК-Україна.
"Що стосується газових відносин, то вони відокремлені від переговорів про формат
співробітництва з країнами Митного союзу. Ці переговори йдуть в рамках окремої робочої групи", заявив Янукович.
Президент зазначив, що в рамках переговорів про створення газотранспортного
консорціуму є багато пропозицій.
"Ми шукаємо баланс, який би задовольнив дві сторони... Що ж стосується Європи, то ми
повинні бути гарантами транспортування газу в Європу, ми забезпечимо стабільність роботи ГТС.
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У цьому процесі ми, безумовно, знайдемо відповідь, як ми будемо вирішувати питання про
модернізацію ГТС. Я впевнений, що тут потрібна буде участь Європи", - підкреслив Янукович.
Україна хоче залучити до процесу модернізації ГТС Росію і ЄС, яким обіцяє по 33% в
майбутньому консорціумі з управління "трубою". Європейський союз давно заявляє про готовність
брати участь у такому підприємстві. На саміті в Брюсселі Україна і Європейський союз підписали
меморандум про зацікавленість ЄС у модернізації української ГТС. Проте Росія наполягає на тому,
щоб консорціум був двостороннім, без участі ЄС. Під час Діалогу з країною" 22 лютого Президент
України Віктор Янукович заявив, що вже в першому півріччі 2013 р. ГТС можуть здати в оренду.
А ось посол Росії в Україні Михайло Зурабов повідомив нещодавно, що Україна і Росія
обговорюють створення консорціуму на паритетних засадах. "Газпром" повинен отримати в
управління ГТС, при цьому зобов'язується транспортувати не менше 60 млрд куб. м газу в рік і
гарантує оплату послуг з транзиту. Ціна газу для України повинна бути знижена до 260-280 дол. за
тис. куб. м.
За даними заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадима Чупруна на
модернізацію і реконструкцію української газотранспортної системи необхідно 5,3 млрд дол.
Зазначимо, що в лютому Україна імпортувала природний газ за середньою ціною 419,70
дол. за тис. куб. м. У держбюджеті-2013 ціна на газ закладена на рівні 421 дол. за 1 тис. куб. м. При
цьому "Газпром" ще й вимагає від України сплати 7 млрд дол. за недобраний в 2012 р. газ.
Основним імпортером газу для України поки залишається Росія. У Росії в 2012 р. було
закуплено 32,87 млрд кубометрів на 14,003 млрд дол., тобто за 426 дол. за тис. куб. м. Україна
планує до 2013 р. зменшити закупівлю газу у Росії до 18-20 млрд куб. м.
РФ і Україна вже більше року безрезультатно обговорюють можливість коректування
газових контрактів, підписаних в 2009 р. Після зміни політичного керівництва Україна почала
заявляти про кабальність і невигідність цих контрактів. Україна наполягає на зміні ціни постачань
російського газу в країну.
РБК-Украина

15.03.2013. Янукович: Україна підпише угоду з Митним союзом
до літа
Україна підпише угоду про співпрацю з країнами-учасниками Митного союзу в першому
півріччі. Про це заявив президент України Віктор Янукович в ході спільної конференції з
латвійським колегою Андрісом Берзіньшом, який перебуває з візитом у Києві.
«Я неодноразово говорив: коли йдуть переговори і немає рішень, практично не про що тоді
говорити», - прокоментував Янукович свою недавню зустріч з президентом РФ Володимиром
Путіним, пише Golos.ua.
Він пообіцяв, що як тільки сторони досягнуть якихось домовленостей, наприклад, з питань
зниження цін на російський газ або ж співпраці в рамках Митного союзу, «це обов'язково пройде
публічно з дотриманням законодавства України».
Президент України запевнив, що після відпрацювання питань щодо співпраці з Митним
союзом і визначення формату, який буде задовольняти і країни МС, і Україну, тоді обов'язково
буде проведена зустріч «на рівні чотирьох президентів цих країн».
«Швидше за все, це відбудеться в першому півріччі цього року», - уточнив Янукович.
Нагадаємо, що імовірно на квітень запланована зустріч президента України з лідерами
країн Митного союзу - Росії, Білорусії і Казахстану. На цій зустрічі буде обговорюватися формат
співпраці України з МС, і будуть прийняті «відповідні рішення», повідомив Віктор Янукович.
Статус

ОПОЗИЦІЯ
05.03.2013 "Удар" вимагає звіту Януковича у ВР про переговори
з Путіним
Парламентська фракція "Удар" вимагає звіту Президента України Віктора Януковича перед
Верховною Радою України (ВР), в першу чергу - звіту про вчорашні переговориз Президентом Росії
Володимиром Путіним в Москві. Про це в ході брифінгу у ВР заявив лідер фракції "Удар" Віталій
Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Як відомо, Президент щорічно повинен виступати у ВР з посланням і, по суті, надавати
звіт про свою діяльність, однак Президент ігнорує парламент вже не перший раз ... але ми
вимагаємо щоб Президент прийшов до парламенту і розповів, в першу чергу про те як пройшли
переговори в Москві", - заявив Кличко.
За словами Кличка опозиція має намір порушити питання, чи не були анульовані
домовленості досягнуті в рамках саміту Україна-ЄС у ході переговорів з Путіним.
25 of 37

INTERNATIONAL WEEKLY # 07—08 (05.03.2013 — 19.03.2013)

26 of 37

Нагадаємо, вчора, 4 березня, в Москві пройшли переговори Януковича і Путіна, в ході яких
глави двох держав повинні були вирішити "газове питання".
РБК-Украина

14.03.2013. Кличко обговорив з заступником Держсекретаря
США можливі санкції проти української влади
Лідер партії "Удар" Віталій Кличко обговорив із заступником Державного секретаря
Сполучених Штатів Вільямом Бернсом можливі санкції проти нинішньої української влади. Про це
повідомляє прес-служба "Удар".
Кличко зазначив, що чинна українська влада нехтує демократичними цінностями,
стандартами життя громадян, їх правами і свободами: "Сьогодні Президент Янукович ставить під
загрозу зміни зовнішній вектор країни і веде державу до міжнародної ізоляції. Тож пора
притягнути до відповідальності Януковича і його команду за наслідки таких дій", - заявив Кличко.
На зустрічі із заступником Держсекретаря США Кличко поставив питання про введення
міжнародних санкцій проти конкретних чиновників, прокурорів і суддів, причетних до здійснення
вибіркового правосуддя, політичних репресій та порушень прав і свобод громадян: "Саме вони, а
не Україна в цілому і її народ мають бути об'єктом санкцій. Санкції, зокрема, можуть стосуватися
заборони для цих людей та членів їх сімей в'їзду в демократичні країни, розслідувань щодо їх
рахунків, бізнес-операцій і майна за кордоном", - сказав Кличко.
РБК-Украина

15.03.2013. Кличко в Брюсселі переконував європейців ввести
санкції проти українських чиновників
Лідер партії "УДАР" переконаний, що прийшов час персональних санкцій проти
українських чиновників. Про це Віталій Кличко говорив у Брюсселі з керівниками європейських
інституцій, повідомляє прес-служба партії.
Відбулися його зустрічі з головою комітету Європарламенту у закордонних справах
Ельмаром Броком, президентом Європейської Народної партії Вільфредом Мартенсом. Також
Кличко передав листи верховному представникові ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон і
президентові Європарламенту Мартіну Шульцу.
"Сьогодні своїми діями у внутрішній і зовнішній політиці українська влада веде країну до
встановлення диктатури і міжнародної ізоляції. Демократичний світ не розуміє, як можна
говорити про європейські прагнення, порушуючи всі права і свободи громадян, і намагатися
підписати угоду про асоціацію з ЄС, одночасно обговорюючи якісь формати вступ до Митного
союзу", - підкреслив Кличко.
Українська влада на чолі з президентом Януковичем повинна усвідомлювати серйозність
наслідків своїх дій, зазначив Кличко.
"Громадяни України не повинні бути заручниками такої політики влади. Тому міжнародні
санкції повинні стосуватися не України в цілому та її громадян, а чиновників з реальними
прізвищами і посадами. Ці санкції повинні позбавити українську владу можливості приховувати
свої доходи за кордоном і відчувати себе безкарними..." УДАР "пропонує розслідування рахунків
українських чиновників, прокурорів і суддів, бізнес-операцій і їх майна за кордоном", - зазначив
Кличко.
ZN.UA

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МИТНИЙ СОЮЗ
05.03.2013. ООН виявила в Україні відсутність гендерної
рівності
Організація Об'єднаних націй відзначає відставання України від європейських стандартів
гендерної рівності. Про це сказала директор Фонду народонаселення ООН в Україні Нузхат Ехсан
під час круглого столу за темою "Рівність чоловіків і жінок для соціального розвитку".
"Гендерна рівність для України ще далеко не реальність ... Україна значно відстає від
європейських стандартів гендерної рівності" - сказала вона.
Ехсан зазначила, що жінки в Україні становлять 54% населення, але в новому скликанні
парламенту лише 10% жінок і їх роль в соціальній і політичній сфері залишається маргінальною.
26 of 37

INTERNATIONAL WEEKLY # 07—08 (05.03.2013 — 19.03.2013)

27 of 37

Згідно з результатами досліджень під егідою ООН, в українському суспільстві продовжують
існувати гендерні стереотипи, що призводить до сегрегації, зокрема, професійної.
Ехсан також зазначила, що жінки в Україні заробляють лише 70% від заробітку чоловіків,
займаючи такі ж посади, незважаючи на високий рівень кваліфікації й утворення деколи навіть
кращої якості, ніж у чоловіків.
ZN.UA

ЄБРР
07.03.2013. ЄБРР може виділити EUR300 млн кредиту на
українські АЕС
Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на своєму засіданні у
вівторок, 12 березня, має намір розглянути питання участі банку в комплексній програмі
підвищення безпеки українських АЕС і виділення кредиту в розмірі EUR300 млн на підтримку
даної програми. Про це йдеться в повідомленні банку.
"Рада директорів ЄБРР прийме рішення щодо участі банку в комплексній програмі
підвищення безпеки українських АЕС, яка покликана забезпечити відповідність найвищим
стандартам безпеки, визнаним на міжнародному рівні. ЄБРР розглядає можливість виділення
кредиту в розмірі EUR300 млн на підтримку даної програми, яка повинна бути завершена до кінця
2017 р.", - сказано в повідомленні банку.
Як повідомлялося, 14 лютого 2013 в Мінекології України відбулася робоча зустріч міністра
Олега Проскурякова з директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінсом Новаком. Сторони
обговорили питання співпраці та взаємодії України з Європейським Банком стосовно діяльності
Чорнобильського фонду "Укриття" з питань ядерної безпеки, реалізації міжнародних проектів, що
фінансуються за рахунок коштів Фонду "Укриття".
За повідомленням Мінекології, першим великим спільним проектом в 2013 р. буде проект
підвищення ядерної безпеки на блоках Чорнобильської АЕС.
UBR.ua

12.03.2013.
ЄБРР
української економіки

погрожує

скоротити

кредитування

ЄБРР не буде фінансувати Україну, якщо корупцію не буде подолано. Про це на засіданні
круглого столу заявив заступник директора ЄБРР в Україні Ґрем Гатчісон.
"Нам потрібна стабільність в Україні. Проте ми бачимо зменшення кількості трансакцій...
ЄБРР не зможе надавати підтримку Україні на тому ж рівні, що й зараз, якщо питання з корупцією
не буде вирішено", – заявив Гатчісон.
Він зазначив, що необхідно забезпечити законодавчі зміни, а також створити інститут
спеціального омбудсмена, до якого підприємці зможуть звертатися у разі порушення їхніх прав: "В
іншому випадку ЄБРР буде спостерігати за тим, що відбувається в Україні".
Раніше ЄБРР заявляв, що готовий збільшити обсяги інвестицій в українську економіку,
якщо влада надасть можливість банку здійснювати фінансування в гривні.
ТВі

15.03.2013. ЄБРР підтримує створення зернової G20 за участю
України
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтримує участь України у створенні
світової організації виробників зерна («Зернова двадцятка», G20). Також ЄБРР має намір спільно з
Міністерством аграрної політики та продовольства України (МінАП) впроваджувати нові проекти.
Про це йшлося під час зустрічі голови МінАП Миколи Присяжнюка та директора Департаменту
агробізнесу ЄБРР Жиля Меттеталя.
У ході зустрічі Микола Присяжнюк відзначив важливість для розвитку вітчизняного
аграрного сектора тих проектів, які фінансує ЄБРР в Україні. «Я задоволений тим, що всі проекти,
які ви підтримуєте в сільському господарстві України шляхом кредитування, є успішними. І з
кожним роком лінія сільгосппродуктів, які виробляють кредитуються банком українські
підприємства, розширюється. Це дуже важливо», - зазначив Присяжнюк.
Також міністр повідомив, що Україна готова приєднатися до створення «Зернової
двадцятки». Ініціатива створення G20 була озвучена міністром сільського господарства, харчової
промисловості та лісового господарства Франції Стефаном Ле Фолем під час зустрічі з Миколою
Присяжнюком, що відбулася під час його візиту до Франції.
Жиль Меттеталь висловив підтримку цієї ініціативи, відзначивши, що Україна може
зайняти важливе місце в G20. Також представник ЄБРР відзначив високий рівень українських
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компаній, з якими співпрацює банк. Він нагадав, що загальний обсяг інвестицій ЄБРР в аграрний
бізнес України перевищує 1,5 млрд дол.
Сторони домовилися продовжити співпрацю у виробництві зернових, птахівництві та
машинобудуванні, а також обговорили впровадження спільних проектів в цукроварінні,
агролізінгу і тваринництві, зокрема, молочному.
РБК-Украина

МВФ
14.03.2013. Місія МВФ почне роботу в Україні з 27 березня
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) працюватиме в Україні з 27 березня по 10
квітня, повідомили в київському офісі Фонду з посиланням на постійного представника МВФ в
Україні Макса Альєра.
"На прохання влади місія МВФ під керівництвом пана Крістофера Джарвіса відвідає
Україну в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року для продовження переговорів про укладення
нової угоди стенд-бай", - йдеться в повідомленні.
Останній Меморандум між Україною та МВФ був підписаний влітку 2010 року. Тоді фонд
відкрив для Києва нову програму фінансування на загальну суму 15,5 млрд доларів.
Проте Україні вдалося отримати лише перші два транші кредитів за цією програмою на
суму трохи більше трьох млрд доларів.
ВВС Україна

15.03.2013. МВФ вирішив скоротити на тиждень час роботи
місії у Києві
У вашигтонському офісі Фонду заявили, що їхня місія в Україні приїде на день пізніше, ніж
планувалося, і пробуде до 3 квітня.
У штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) підтвердили приїзд місії Фонду в
Україну, але при цьому повідомили, що час перебування візиту скорочено на тиждень - з 28
березня по 3 квітня.
Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив представник керівника
департаменту зовнішніх зв'язків Фонду, заступник прес-секретаря Вільям Мюррей.
"Наш представник у Києві заявив про приїзд місії. Місія дійсно відвідає Київ - з 28 березня
по 3 квітня і продовжить переговори про нову угоду стенд-бай з владою України", - сказав Мюррей.
При цьому він не озвучив порядок денний переговорів і обсяг коштів, які Україна може
отримати у випадку, якщо буде досягнутий компроміс і нову кредитну угоду буде підписано.
Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що Київ розраховує
отримати від МВФ $ 15 млрд, що дозволить, зокрема, полегшити виплати за попередніми
кредитами Фонду, розмір яких тільки в цьому році становить близько $ 5,8 млрд.
Попередній візит місії МВФ до України відбувся у першій половині лютого. Тоді експерти і
українська влада почали обговорювати можливість виділення країні нового кредиту stand-by.
ZN.UA

ООН
15.03.2013. Україна відхилила рекомендації ООН щодо подолання
вибіркового правосуддя
Урядовий уповноважений України у справах Європейського суду з прав людини Назар
Кульчицький повідомив, що Україна повністю прийняла 115 із 145 рекомендацій країн-учасниць
ООН щодо поліпшення ситуації з правами людини але відхилила рекомендації щодо подолання
вибіркового правосуддя та політично вмотивованих переслідувань, передає УНН з посиланням на
українську службу ВВС.
Всього Україна відхилила 27 рекомендацій, а 3 – прийняла частково. Серед відхилених
рекомендацій - також ті, що стосуються, прав сексуальних меншин, запровадження квот для жінок
та ратифікації низки міжнародних договорів.
"Ми виходили з реальних можливостей виконати ту чи іншу рекомендацію. Було б
безвідповідально погодитися на всі рекомендації, які були запропоновані, а потім не мати змоги їх
виконати", - заявив Назар Кульчицький.
За його словами, уряд протягом наступних чотирьох років впорається із усіма прийнятими
рекомендаціями: "Вони часто схожі і насправді зводяться до восьми чи дев’яти питань. По багатьох
із них робота триває вже довгий час".
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська сказала ВВС Україна,
що прийняті Україною рекомендації є важливим кроком для покращення ситуації з
дискримінацією, запобігання тортурам та дотриманням прав дітей.
У списку відхилених – рекомендації США, які стосуються проблеми вибіркового
правосуддя та політично мотивованих переслідувань в Україні.
"Ми вважаємо, що проблеми із вибірковим правосуддям в Україні станом на сьогодні не
існує. Європейський суд з прав людини у справі "Луценко проти України" визнав відсутність
політичних мотивів у його затриманні і триманні під вартою. Тому нам не зрозуміло, на якій
підставі нам роблять такі звинувачення", - заявив пан Кульчицький.
Втім, вже тривалий час представники ЄС та США вказують Україні на ознаки вибіркового
правосуддя у справах проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія
Луценка.
Серед інших, Україна не прийняла рекомендацію Росії "вживати заходів щодо запобігання
інтеграції націоналістичних ідей в політичні платформи громадських об’єднань". Представник
України заявив, що в національному законодавстві передбачений принцип толерантного
ставлення до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань.
УНН

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
05.03.2013. Янукович – Путін. Без прориву
Президент України Віктор Янукович провів переговори з президентом Росії Володимиром
Путіним у заміській резиденції Завидово у Тверській області.
Зустріч обох президентів відбулася рівно через тиждень після участі українського
президента в саміті Україна-ЄС у Брюсселі, який оглядачі назвали позитивним для України, хоча й
надали термін до травня на здійснення частини реформ.
Ще перед початком зустрічі глави держав підтвердили очікувану тематику переговорів можливість участі України у Митному союзі та можливість участі Росії в управлінні українською
газотранспортною системою (ГТС).
При цьому президент України заявив, що формат участі Києва у Митному союзі має
визначатися на чотиристоронніх переговорах, із залученням усіх учасників об'єднання, тоді як
зараз Україна веде переговори лише із Росією.
Загравання із союзом
Віктор Янукович підтвердив зацікавленість Києва у тому, аби "розглянути документи,
напрацьовані Митним союзом".
"Тому що розмов дуже багато, експерти багато чого кажуть, дають різні прогнози, є і
противники. Загалом, іде процес, я би сказав, більше політичний, ніж економічний", - заявив
український президент.
Він наголосив, що нині мова не йде про те, щоб "ухвалити рішення про вступ до Митного
союзу і одразу вступити".
На це президент Росії Володимир Путін відповів, що участь України у Митному союзі є
"політичним вибором самої України", до якого у Росії "ставитимуться із повагою". Водночас він
нагадав, що від 2015 року країни Митного союзу закриють свої кордони для іноземної робочої сили
і що вільне пересування працівників відбуватиметься лише у межах союзу.Президент Путін також
навів розрахунки російських експертів про те, що участь України у Митному союзі дозволить
збільшити її ВВП від 1,5% до 6,5% "залежно від глибини інтеграції".
Переговори президентів пройшли за закритими дверима і без підсумкової пресконференції.
Без прориву
Як повідомили російські інформаційні агенції, президенти не досягли порозуміння з
головного питання порядку денного - ціни на імпорт російського газу для України.
За результатами переговорів у Завидово, колишньому мисливському господарстві
радянського лідера Леоніда Брежнєва за 120 км від Москви, не оприлюднено жодної заяви.
Речник російського президента Дмитро Песков відмовився відповісти на запитання
журналістів, чи планується продовження діалогу президентів.У день робочого візиту українського
президента до Росії комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер сказав в інтерв'ю виданню
"Комерсант", що ЄС готовий виступити посередником на переговорах між Києвом і Москвою про
ціну російського газу для України.
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Однак єврокомісар зауважив, що це можливо лише за умови офіційного запрошення сторін
переговорів - України і Росії.
INTV

06.03.2013. Україна та Росія – друзі чи конкуренти?
Віктор Янукович повернувся з зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Замість
запланованих двох годин, переговори за зачиненими дверима тривали з понеділка до ранку
вівторка. За традицією, такі розмови без свідків завжди були найпліднішими. Хоча під час самої
зустрічі жодних угод не підписувалося, але через кілька тижнів після цього президенти офіційно
оголошували про нові домовленості. Не цього разу – переконують експерти, геополітичні амбіції
Росії та бажання української сторони усім володіти самостійно, вже давно визначають відносини
обох країн.
«Янукович відчуває, що це його територія і не хоче поступатися нічим Путіну. «Що моє, то
моє, а про ваше поговоримо» – ось з цим Янукович їхав до Путіна. Але він все одразу відмодерував
– спочатку Митний союз, а потім все інше», – сказав Голосу Америки керівник центру «Третій
сектор» Андрій Золотарьов.
Говорили про Митний союз та потенційні економічні вигоди для України, співпрацю в
атомній енергетиці, літакобудуванні та згадали про газові питання, про це повідомила прес-служба
президента, не вдаючись у деталі.
Згідно з повідомленням прес-служби Путіна, під час зустрічі з Віктором Януковичем
президент Росії сказав, що вступ до Митного союзу таки є політичним кроком, але також вигідним
і з економічного боку.
«Це політичний вибір самої України, і ми, безумовно, будемо ставитися з повагою до будьякого (вибору)», – сказав Путін.
Президент України, у свою чергу, звернув увагу на те, що економічні стосунки між двома
країнами погіршилися, а товарообіг скоротився на п’ять мільярдів доларів. Також згортаються
спільні проекти у галузі літакобудування.
Зважаючи на мінімальну кількість інформації про те, до чого домовилися президенти за
зачиненими дверима, експерти говорять – ні до чого, поки Україна не визначиться, з ким буде
інтегруватися. Утім, якщо потрібно буде допомогти з вибором, то Москва піде і на батіг, і на
пряник, і на м’який тиск, вважає політолог.
«Для Росії геополітика завжди була важливим чинником. Для Путіна вкрай важливо бути
збирачем земель на пострадянському просторі… Тому він згодний піти на дуже великі економічні
поступки, аби втягнути Україну в геополітичну орбіту Росії. Через це наступні два роки будемо
бачити чітку політику батога та пряника щодо України», – сказав Золотарьов.
Експерти говорять, що окрім нижчої ціни на газ на наступні два роки, Росія пропонує
Україні стати своєрідним провідником європейських товарів, які ідуть на схід. Директор Інституту
української політики Кость Бондаренко говорить, що схема подібна до тої, що діє в Казахстані, де
осідає частина грошей, бо через нього проходять китайські товари для східної Європи та Росії.
«Москва, так само як і Брюссель, вважає, що потрібно працювати та освоювати український
ринок. Мова іде про 46-ти мільйонний потенціал споживачів – це бажане поле для торгових
операцій», – сказав Бондаренко.
Якщо Україна обере західний вектор, то Путін попередив, що серед перших кроків буде
жорсткіший контроль та обмеження кількості українців, які їдуть в Росію на заробітки. А потім з
відповідним ставленням, як до конкурента, Москва перегляне умови співпраці в енергетичній і
літакобудівній та інших сферах, переконані політологи.
Те, що Росія може блокувати розвиток цілих галузей української економіки, Москва вже
продемонструвала. В результаті того, що у військовій сфері Росія активно замикає цикли, Україні
для того, щоб будувати свої танки доводиться купувати деталі та обладнання у Франції, а не у
східного партнера. За словами Золотарьова, також є багато інформації про те, що Росія активно
проводить анти-PR кампанію українських танків.
«Росія проводить жорстку політику – якщо ви поводитеся, не як наш найближчий партнер,
а як друзі-конкуренти, то ми будемо ставитися до вас, як до конкурентів», – сказав Золотарьов.
Навіть за такого прагматичного діалогу з Росією та жорстких часових рамок, які дали
Україні, щоб визначитися, з ким тісніше співпрацювати, національна еліта все одно продовжує
політику каруселі – і вашим, і нашим, вказують експерти.
«Багатовекторність себе вичерпала. А зумовлене це все тим, що українська еліта є носієм
національного суверенітету, не народ України, а ці 300 сімей, які сконцентрували у своїх руках
політичну владу та економічну могутність», – сказав директор Агентства соціальних комунікацій
Сергій Бєлашко. «Вступ у будь-які союзи передбачає делегування повноважень, у тому числі
обмеження суверенітету. Тому, незалежно від того, у який союз Україна буде входити – цим 300
сім’я доведеться поділитися своїм суверенітетом, і вони вже не зможуть говорити – це наша корова
і ми її доїмо».
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Бєлашко говорить, якщо Україна буде продовжувати таку політику – ні одним, ні другим,
то ризикує втратити усі політичні та економічні дивіденди, які поки пропонуються з обох сторін.
Голос Америки

06.03.2013. Росія вже не хоче приватизації української "труби"
- експерт
У переговорах з Росією про створення консорціуму на базі української газотранспортної
системи (ГТС) не йдеться про приватизацію "труби". Про це розповів експерт з енергетики
Валентин Землянський у ефірі Першого ділового каналу.
"Не йдеться про приватизацію. Йдеться про управління. Тобто українська газотранспортна
система залишається у власності держави Україна і управляється двома - "Нафтогазом" і
Газпромом", - зазначив Землянський.
Відповідаючи на питання, чому президент Віктор Янукович обговорює питання про
створення консорціуму на базі української ГТС і з Європейським Союзом, і з Росією, експерт
зазначив:
"Таким чином, як я розумію, керівник України намагається отримати певні преференції чи
дивіденди. Не вдається в Європі - він направляється до Росії і там шукає можливості домовитися,
стабілізувати економіку. Адже за нинішніх цін на газ і відсутності коштів МВФ в економіці України
можуть виникнути досить серйозні проблеми".
Gazeta.ua

07.03.2013. Росія поступово покидає українські порти
Україна втрачає доходи від транзиту вантажів через свою територію – зокрема російських.
Тому профільне міністерство збирається провести аналіз перешкод для нарощування транзиту і
стимулювати вантажовласників та відправників вантажів користуватися українськими
транспортними послугами й портами.
«Ми повинні такий аналіз зробити, щоб за підсумками кварталу ми могли своїм
суміжникам надати пропозиції щодо оптимального спільного вирішення питань, які заважають
сьогодні залучати і нарощувати обсяги транзиту на Україну», – заявив міністр інфраструктури
України Володимир Козак, інформує УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Крім того, за словами глави Мінінфраструктури, з урахуванням аналізу структури країн
транзитних перевезень у 2012 році втрати російського транзиту для портів України склав трохи
більше 20%. Це пов’язано із втілюваною в життя стратегією Росії з переорієнтації свого транзиту на
власні порти.
Український міністр звернув увагу, що схожі проблеми мають і прибалтійські країни: в
Литві переробка російських вантажів у 2012 році впала на 21%, в Естонії – на 15%. У Латвії
перевалка російської руди знизилася на 34%, мінеральних добрив – на 32%, проте завдяки
зростанню вдвічі переробки зерна цій країні вдалося в цілому вийти на 3% зростання.
«Сьогодні основне завдання транзитних перевезень – це вже навіть не ставка і не ціна
питання, а комфортабельність перевезень, рівень сервісу, який ми можемо запропонувати для
таких перевезень. І тут все залежить не тільки від нас, тут багато що залежить і від митниці та
інших контролюючих органів, органів влади», – додав Володимир Козак.
Економіст

08.03.2013. Путін зацікавлений у провалі переговорів між
Україною та ЄС, - Gazeta Wyborcza
Нова зустріч президента Росії Володимира Путіна з його українським колегою Віктором
Януковичем у підмосковній резиденції Завидово ще раз підтвердила наміри Кремля провалити
євроінтеграційні плани Києва.
Як повідомляє польська Gazeta Wyborcza, господар Кремля визнав, що питання вступу
України в Митний союз є проблемою «політичного вибору» Києва. Путін також намагався на
фактах переконувати в економічній доцільності вступу України до підконтрольної Москві
економічної структури з політичним підтекстом.
Польські ЗМІ зазначають, що розмови Путіна з Януковичем у вівторок «носили закритий
характер». Жодного офіційного документа про підсумки цієї робочої зустрічі президентів двох
сусідніх країн не оприлюднили. Разом з тим, Путін не приховував під час цих переговорів з
Януковичем, що головна мета Кремля - бачити Україну в Митному союзі. А це перший крок
Москви до створення Євразійського економічного союзу, господарсько-політичного конкурента
ЄС.
Ніхто не приховує, як пише Варшавське видання, що ключовим елементом тиску Росії на
Україну є «російський газ». Ціна на цей газ для Києва, яка була підписана в 2009 році в газовій
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угоді з Москвою тодішнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, на думку Президента
Януковича, є «зашморгом на шиї для України». Кремль продовжує наполягати на тому, що
зниження вартості газу чітко пов'язано зі вступом України до проросійського Митного союзу.
Хвиля

13.03.2013. «Газпром» прагне отримати від України гарантії
оренди її ГТС (європейська преса)
Європейська преса заінтригована новою інформацією про можливість укладення
двосторонньої угоди між Росією та Україною про газовий консорціум довкола української
газотранспортної системи. Нові повідомлення експертів і конфіденційних джерел із Міненерго
Росії свідчать про намагання «Газпрому» отримати від України гарантії оренди її ГТС за будь-якої
влади в Києві.
Аналітики також кажуть у пресі, що влада Януковича має тут проблему, бо в нинішній
заблокованій опозицією Верховній Раді важко переглянути діючий Закон «Про трубопровідний
транспорт», який у нинішньому стані не влаштовує Москву. Тим часом у Європі хвалять СБУ
України за порятунок британського туриста від викрадачів у Дніпропетровську.
Лондонська The Daily Telegraph інформує, що 49-річного британського туриста врятував
спецназ Служби безпеки України після того, як викрадачі вимагали за нього від родичів у Великій
Британії викуп у розмірі 20 тисяч фунтів. Неназваний британець прибув 3 березня до
Дніпропетровська і поселився в готелі. Через два дні він зателефонував додому і сказав рідним, що
перебуває в руках викрадачів, які вимагають викуп. Рідні зв’язалися з посольством Британії в
Києві, котре увійшло в контакт із українською владою та СБУ.
Ті того ж дня, 5 березня, встановили місцезнаходження жертви і трьох його викрадачів.
Підрозділ «Альфа» перехопив злочинців і заручника в автомобілі, який рухався з
Дніпропетровська до Харкова. Ігор Воловик, речник СБУ, сказав лондонській газеті, що «заручник
був туристом, його захопили викрадачі. Суму у 20 тисяч фунтів злочинці вимагали вислати
електронним шляхом. СБУ звільнило заручника, а викрадачів затримало».
В посольстві Великої Британії в Києві підтвердили факт звільнення британця, але не
назвали його імені, бо сам постраждалий не бажає цього.
Польська Gazeta Wyborcza коментує повідомлення російської преси в Україні про
намагання Москви отримати від Києва державні гарантії на тривку оренду російським
«Газпромом» української газотранспортної системи, незалежно від будь-якої політичної влади в
Києві. Газета з Варшави цитує речника з українського уряду, котрий каже, що «російська сторона
вимагає перегляду умов оренди української ГТС через Верховну Раду».
Цим фактично підтверджується факт інтенсивних переговорів Кремля з Києвом про
двосторонній газовий консорціум, за яким Україні обіцяють у Москві нову угоду про постачання
газу ціною у 260 доларів за тисячу кубічних метрів, замість нинішніх понад 400 доларів.
Gazeta Wyborcza запитує також, як у Києві трактуватимуть можливий газовий компроміс із
Росією у світлі євроінтеграційних планів влади Президента Януковича, коли останній гарантував у
Брюсселі 25 лютого виконання умов ЄС щодо підписання наприкінці цього року Угоди про
асоціацію та зону вільної торгівлі, яка обмежує так звані «торгові компроміси України з Росією».
Московське видання «Независимая газета» цитує експертів з Києва, які наголошують, що
ситуація на переговорах Януковича з Путіним ускладнилася тому, що діючий Закон України «Про
трубопровідний транспорт» забороняє передачу ГТС України в оренду, концесії чи лізинг. А
поправки до Закону, які б влаштовували російську сторону, внести у нинішній, заблокованій
опозицією, Верховній Раді важко. Навіть у разі зняття блокади в Раді, ніхто не гарантує
позитивного голосування з цього питання, кажуть аналітики.
Брюссельське видання EUObserver інформує, що проблеми з відмиванням грошей,
переважно з України і Росії, у банківських офшорах Кіпру дуже непокоять ЄС, особливо – німецьку
соціал-демократичну опозицію. Без її згоди Німеччині буде важко вирішувати проблему
фінансової підтримки Кіпру, якої той вимагає від ЄС і попереджає, що до травня без європейських
кредитів країні загрожує дефолт.
Аудит загальної системи банків Кіпру здійснюють нині сили з незалежних та урядових
експертів, включно з фахівцями з України та Росії. Ця група вже дала Нікосії пропозиції щодо
посилення законодавчого забезпечення проти відмивання брудних грошей. Але це поки-що не
переконує Німеччину, бо найбільша проблема кіпрських банків криється в персональних рахунках,
а їх має перевіряти інша, приватна комісія, про яку громадськості нічого не повідомляють.
Завершення аудиту очікують до кінця березня.
Радіо Свобода
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15.03.2013. Cанкції до України підштовхнуть її в обійми Росії Проді
Екс-голова Єврокомісії і екс-прем'єр-міністр Італії Романо Проді вважає, що застосування
до України санкцій навряд чи приведе до результатів, на які очікують європейські й американські
політики, які є прихильниками такого підходу. Водночас він висловив переконання, що такі дії
підштовхнуть українську владу та виборців в обійми Росії.
На цьому Проді наголосив у четвер під час виступу в Фонді Карнегі у Вашингтоні, передає
власний кореспондент УКРІНФОРМу.
«Я просто думаю, що дуже рідко санкції спрацьовують. Як правило, у результаті вони
обертаються проти пересічних громадян. І в даному випадку вони матимуть наслідком те, що
штовхнуть Україну, українських виборців та український уряд в обійми Росії», - сказав Проді.
Екс-голова Єврокомісії переконаний, що «наймудрішою політикою» ЄС на даному етапі є
«відчинити двері для України, але не сваритися з Росією, оскільки в цьому разі Україна
постраждає».
Проді визнав, що у політичній площині суди над Юлією Тимошенко та загальний стан
демократії в Україні залишаються серйозними перешкодами для поглиблення співпраці з ЄС.
Водночас він вважає важливим, що місія Європарламенту в складі екс-президента Польщі
Александра Кваснєвського і екс-голови ЄП Пета Кокса має змогу спостерігати за судовими
справами Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.
Екс-голова Єврокомісії також висловив сподівання, що найближчим часом Луценка буде
звільнено. Проді також очікує, що Україна та ЄС таки підпишуть у листопаді Угоду про асоціацію.
УКРІНФОРМ

18.03.2013. Росія не готова прийняти Україну в Митний союз на
умовах Януковича
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що у форматі "три плюс один" участь у
Митному союзі є неможливо, необхідно або ратифікувати всі документи, або отримати тільки
статус спостерігача.
"Очевидно, що членом Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного союзу
може бути така держава, яка прийняла і ратифікувала всі документи Митного союзу та
Економічного союзу. Решта - це не членство, це може бути статус спостерігача або щось інше", заявив Медведєв у понеділок на нараді з віце-прем'єрами.
Він підкреслив, що для повноцінної участі в Митному союзі і Євразійському економічному
союзі потрібна ратифікація і підписання всіх документів. За словами прем'єра, всі позиції
повноцінного членства або статусу спостерігача повинні бути ретельно відрегульовані.
"Тим більше, ми розуміємо, на чому стоїть, так би мовити, це розходження", - сказав
Медведєв. У ході наради перший віце-прем'єр Ігор Шувалов нагадав, що Киргизія висловила
бажання приєднатися до Митного союзу. Розробляються документи, зокрема, договір, що буде
передбачати різні етапи та варіанти для тих країн, які побажають приєднатися до об'єднання.
"Зрозуміло, що рух до повного членства буде поступовим, за певними нормами ми
дивимося, як це відбувається, в тому числі, в Європейському союзі, і також нашим партнерам Киргизії і Таджикистану, та іншим державам, якщо вони захочуть, ми надамо можливість з нами
працювати, домагаючись членства або володіючи певним статусом", - сказав перший віце-прем'єр.
Дело

19.03.2013. Російський дипломат упевнений, що Україна не
вступить до ЄС
Постійний представник Росії при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з
атомної енергії Володимир Чижов впевнений, що ЄС ніколи не запропонує Україні вступити в цю
організацію. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Росії.
"Між іншим, не всі звертають увагу на те, що Євросоюз ніколи не пропонував ні Україні, ні
іншим пострадянським державам (за винятком Прибалтики) повноправного членства. І не
запропонує, в цьому я впевнений", - сказав він.
Російський дипломат також сумнівається в підписанні та ратифікації угоди про асоціацію
між Україною та ЄС. "Ще питання, чи буде підписано, а потім і ратифіковано угоду про асоціацію
ЄС з Україною. Позиція Європарламенту, наприклад, ставить його висновок під деякий сумнів", зазначив Чижов.
Він підкреслив, що угода передбачає наближення законодавчих та правозастосовних норм
України до європейських, зокрема, з тарифів і енергетики. У той же час, за словами Чижова, це
може призвести до суперечностей з законодавством Митного союзу Єдиного економічного
простору (Росія, Білорусь і Казахстан).
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"Можливо, саме тому Україна шукає якийсь третій шлях, зокрема, розглядаючи формулу
"3+1" в контексті Митного союзу. Росія нікого в Митний союз не тягне. Більше того, на найближчу
перспективу наше головне завдання - це не розширення, а поглиблення цього інтеграційного
проекту", - додав він.
На його думку, Митного союзу необхідно повчитися на негативному досвіді стрімкого
розширення Євросоюзу.
Посол зазначив, що позиція Росії полягає в тому, що неправильно змушувати Україну
метатися між ЄС і Митним союзом. За словами російського дипломата, Росія лише позначає ті
умови, на яких Україна могла б стати повноправним членом і Митного союзу, і Євразійського
економічного простору.
Як повідомлялося, ЄС сподівається на виконання Україною умов по асоціації до початку
травня.
10 грудня 2012 Рада ЄС із зовнішньої політики допустив можливість підписання угоди про
асоціацію з Україною під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі (Литва) в листопаді 2013 року.
Згідно з висновками Ради ЄС, Україні для того, щоб підписати угоду про асоціацію,
необхідно виконати 3 вимоги: усунути вибіркове правосуддя, ліквідувати недоліки виборів
Верховної Ради, щоб вони надалі не повторювалися, і провести ряд реформ.
Подробности

США ТА КАНАДА
05.03.2013. Пам’ятник Шевченку встановлять у канадському
місті Квебек
Навесні 2011 року українсько-канадський скульптор Олег Лесюк запропонував українській
громаді канадського Квебека встановити пам’ятник Кобзарю на Алеї поетів.
Ідею встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку підримала не тільки українська громада
канадської провінції, а й Національна комісія столиці Квебек та керівництво міста, повідомляє
Медіа-портал VIDIA.
На Алеї поетів зараз розміщені скульптури п’ятьох видатних поетів: в’єтнамського Нґуєн
Траі, російського Олександра Пушкіна, канадського Еміля Нелліґана, італійського Данте Аліґ’єрі
та вірменського Вартапета Комітаса. За словами скульптора, відкриття пам’ятника Тарасу
Шевченку заплановано в березні 2014 року.
Народжений у Львові скульптор Олег Лесюк вже 20 років живе і творить в Канаді. Син
відомого українського скульптора Любомира Лесюка продовжив творчу справу свого батька на
еміграції.
Олег Лесюк – випускник Львівської Академії Мистецтва, член Національної Спілки
Художників України, голова Української Спілки Образотворчих Мистців Канади, працює в галузі
станкової та монументальної скульптури і монументального розпису. Автор численних
пам’ятників, пам’ятних знаків, паркових скульптур і меморіальних таблиць в Україні, Італії,
Франції, Великобританії, Канаді і США.
“Наша родина є дуже творчою. Наш тато, на жаль, вже покійний скульптор Любомир
Лесюк, заклав в нас ті зерна любові до мистецтва. Я пам’ятаю, як ми з сестрою починали творити з
татової майстерні і зі знаменитого Стрийського парку”, – згадує скульптор.
Олег Лесюк відверто задоволений своїм мистецьким життям на еміграції. Твори скульптора
перебувають в публічних колекціях парламенту Канади та в багатьох державних установах.
Олег Лесюк: “В Канаді я, справді, бачу повагу до нас як до митців. Люди хочуть мати наші
твори в своїх оселях, і це вже дуже відрадно. Проте, де б я не творив (чи в Україні, чи в діаспорі), я
творю як український мистець. Цю любов до України і любов до нашої нової землі – Канади – я
передаю в своїх творах. Коли бачиш українські музеї, церкви і українські школи, де збережена
українська культура, українське слово, тоді починаєш більше цінувати все українське.”
Медіа-портал VIDIA

05.03.2013. Канада дасть більше мільйона доларів на свободу
слова в Україні
Канада збирається почати спільний проект з Україною для зміцнення свободи слова та ЗМІ
і виділити на ці цілі 1,2 млн канадських доларів. Про це повідомляють «Українські Новини».
«Два нових проекти, які фінансуватиме Канада, – це свобода засобів масової інформації,
тому що дуже важливо, щоб у демократичному суспільстві була свобода слова, і сильні незалежні
ЗМІ», – сказав на прес-конференції міністр громадянства, імміграції та багатокультурності Канади
Джейсон Кенні.
З його слів, на фінансування цього проекту Канада виділить 1,2 млн канадських доларів, а
сама програма розрахована на 2 роки.
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Крім того, міністр зазначив, що з цього року починається спільний проект України і Канади
під назвою «Судова освіта для економічного зростання».
«Канада має намір підтримати національну школу суддів України та поділитися
канадськими знаннями і досвідом в навчанні нових суддів», – сказав він.
На цю програму Канада має намір виділити 6,6 млн канадських доларів, а сама програма
розрахована на 5 років.
Видання нагадує, що в січні цього року, відповідно до звіту міжнародної організації
“Репортери без кордонів”, Україна опустилася на 10 позицій зі 116-го на 126-те місце в щорічному
рейтингу свободи засобів масової інформації.
Медіа-портал VIDIA

13.03.2013. Розвідка США відзначила сповзання України до
авторитаризму
У доповіді розвідки, представленій американським сенаторам, також наголошується, що
відсутність в Україні структурних економічних реформ "збільшує загрозу економічної кризи у 2013
році".
Україна "сповзає до авторитаризму", наголошується у новій доповіді "Оцінка загроз по
всьому світу". Таку доповідь представив директор Національної розвідки Джеймз Клаппер у
вівторок членам спеціального комітету Сенату США з розвідки.
Згідно з доповіддю, Україна за президента Віктора Януковича "сповзає до авторитаризму",
а відсутність у країні структурних економічних реформ "збільшує загрозу економічної кризи у 2013
році".
Автори доповіді відзначають, що аналогічна криза може загрожувати цьогоріч і Білорусі.
У доповіді також наголошується, що Грузія, де був обраний новий прем'єр-міністр,
"опинилася перед обличчям важкого перехідного періоду, який загрожує небезпекою внутрішньої
політичної нестабільності"
У Росії у найближчій перспективі президент Володимир Путін зіткнеться з політичною
напруженістю, якої раніше не було.
Високопоставлений чиновник в американській розвідці заявив, виступаючи перед
американськими законодавцями, що чекає наступного року зростання соціальної незадоволеності
у Росії.
У щорічній доповіді про глобальні загрози Сполученим Штатам Клаппер зауважив, що
гоніння на опозицію з боку Путіна після його повернення на посаду президента в минулому році
допомогли Кремлю відновити свій контроль.
При цьому директор Національної розвідки вважає, що проявлена російською владою
агресивність призвела і до більшого невдоволення населення.
Дзеркало тижня

14.03.2013. Спецслужби США впевнені, що Україна на шляху до
авторитаризму
Спецслужби США представили сенату цієї країни доповідь "Про оцінку світових загроз".
Серед іншого в документі розповідається про ситуацію в Україні. На думку авторів, країна
рухається до авторитаризму. Ознаками цього називають порушення, допущені під час
парламентських виборів 2012 року, і позбавлення волі екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
Доповідь "Про оцінку світових загроз" представили сенату глава національної служби
розвідки Джеймс Клеппер, керівник розвідслужби Пентагону генерал Майкл Флінн і директор
ЦРУ Джон Бреннан. Документ, який вчора був опублікований на сайті ЦРУ, підготували аналітики
16 спецслужб, що входять в розвідницьке товариство США, пише "Комерсант-Україна".
На думку авторів доповіді, Україна рухається до авторитаризму. Ознаками цього аналітики
називають парламентські вибори в жовтні 2012 року, які "були затьмарені порушеннями і не
досягли рівня західних стандартів, що стало кроком назад у порівнянні з попередніми виборами".
"Янукович також не робить нічого, щоб свідчило про його намір найближчим часом
звільнити засудженого лідера опозиції Юлію Тимошенко, що стало б ключем до налагодження
відносин із Заходом. Здається, що уряд йде ва-банк і готує нові звинувачення для Юлії Тимошенко,
які б залишили її за ґратами до кінця життя. До того ж відсутність структурних реформ разом з
хиткою фінансовою ситуацією підвищують можливість економічної кризи в 2013 році", - сказано в
документі.
Представники опозиції і влади по-різному коментують ці висновки. Члени опозиції
вважають їх занадто м'якими.
"Україна не просто скочується до авторитаризму, вона вже є авторитарною країною, просто
в США поки цього не бачать. Всі рішення в країні одноосібно приймає президент, а суди й
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прокуратура носять суто декоративний характер. Країна в одному кроці від класичного
тоталітарного режиму", - заявив народний депутат В'ячеслав Кириленко (" Батьківщина ").
"Ми підтримуємо заяви наших закордонних товаришів, але чекаємо від них не тільки слів,
але й конкретних дій відносно українських чиновників, причетних до злочинів проти свого народу.
Сподіваюся, що наша акція "Вставай, Україно!" переламає тенденцію скочування країни до
авторитарного управління і відсторонить цей режим від влади", - підтримав колегу народний
депутат Олег Осуховський ("Свобода").
У той же час член фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко назвав доповідь
американських спецслужб "брудним пасквілем, якому гріш ціна".
"США - це країна світового авторитаризму, так що дивно чути критику саме від них.
Подібні заяви є хамством і цинізмом, оскільки до нас ставляться як до третьосортної "тубільної"
країни. Ці діячі вважають, що президент Віктор Янукович може втрутитися в судові справи і
звільнити своїм рішенням злочинницю, яка завдала країні величезних збитків", - зазначив
депутат.
Експерти дотримуються більш зваженої точки зору. За словами заступника генерального
директора аналітичного Центру ім. Разумкова Валерія Чалого, "Україна ще не пройшла точку
неповернення до авторитаризму". Разом з тим Чалий не заперечує, що в країні присутні численні
ознаки авторитарного суспільства.
"Це і монополізація влади невеликою групою людей, і її непідконтрольність громадянам все це явні ознаки авторитаризму. В Україні демократичні інститути є імітацією, а так не буває в
демократичному суспільстві. Я б сказав, що у нас помірний авторитаризм з явною тенденцією до
посилення" , - вважає Чалий.
Обозреватель

15.03.2013. Посол США каже, що поки Україні не "світить"
безвізовий режим
Україна не відповідає критеріям країни для безвізового режиму з США. Про це сказав
посол США в Україні Джон Теффт в інтерв'ю виданню "Кореспондент", пише Українська правда.
"Деякі держави підпадають під програму безвізового режиму. Щоб потрапляти в ці критерії
за окремими видами віз, країни повинні відповідати дуже суворим вимогам, прописаним не тільки
в Акті про громадянство та еміграцію, але й у законі США про безпеку кордонів. Україна поки не
відповідає критеріям безвізового режиму", - зазначив він.
При цьому посол підкреслив, що США намагаються видавати візи всім, хто за законом
відповідає вимогам для їх отримання.
Теффт також повідомив, що США організували спеціальні програми, які надають додаткові
можливості для подорожей, зокрема програма Work&Travel для студентів.
Gazeta.ua

19.03.2013. Візит з "гіркотою": в Україну прибуває заступниця
держсекретаря США
У вівторок, 19 березня, заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман
приїжджає до України.
Пані Шерман зустрінеться з представниками влади, де до обговорення заплановані
інтеграція України до євроатлантичних інституцій, енергетична безпека, економічна реформа,
просування демократії і захисту прав людини. Крім того, заступник держсекретаря зустрінеться з
лідерами української опозиції.
Це перший візит представника держдепартаменту США до України по тому, як відомство у
другий термін президентства Барака Обами очолив Джон Керрі.
Венді Шерман прибуде до України після відвідин Брюсселя і Польщі. Включаючи Україну
до цього турне, держдепартамент знову хоче надати сигнал Києву, що зацікавлений у розбудові
двосторонніх відносин, а також підтримує європейські прагнення України.
Пані Шерман була призначена заступником держсекретаря у 2011 році, коли відомство
очолювала Гілларі Клінтон. До цього пані Шерман була віце-президентом Albright Stonebridge
Group, займалась інвестиційним консалтингом, спеціалізуючись на ринках країн, що
розвиваються.
Гіркий присмак
Американські експерти погоджуються: візит до України відбудеться на тлі "гіркоти" у
двосторонніх відносинах. Вашингтон фактично взяв паузу у відносинах з Україною по тому, як
українська влада не зреагувала на закиди у "вибірковому переслідуванні", які озвучив Брюссель і
Вашингтон.
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В американському Конгресі зареєстровані резолюції щодо України, які закликають
українську владу негайно звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко та інших політв'язнів. Окремо
Сенат звернувся до уряду США з закликом застосувати візові санкції проти "відповідальних за
ув'язнення Тимошенко і погане поводження з нею".
12 березня директор Національної розвідки Джеймз Клаппер представив доповідь, згідно з
якою Україна за президентства Віктора Януковича "сповзає до авторитаризму", а відсутність у
країні структурних економічних реформ "збільшує загрозу економічної кризи у 2013 році".
У нещодавній статті на сайті інституту Brookings колишній посол США до України Стівен
Пайфер зауважує, що Віктор Янукович продовжує "фліртувати" з Митним Союзом,
запропонованим Росією, аби переконати Захід не ігнорувати Україну і не надавати значну увагу
регресії щодо демократичного розвитку.
Пан Пайфер закликав Євросоюз і США знов чітко дати розуміти Києву, що повага до
демократії і захист прав людини - обов'язкова складова покращення відносин України і Заходу.
Колишній дипломат, працівник посольства США до Росії у 90-х Дон Дженсен називає дуже
позитивним для України незмінний підхід Вашингтона до демократичного розвитку Києва.
Експерт стверджує, що Київ мусить не ігнорувати заклики Вашингтона щодо
демократичних вимог, оскільки США зможуть бути "бухтою" підтримки для України у період
напруження у відносинах з Москвою:
"Вашингтону легко зараз ігнорувати Україну, бо після всіх зусиль США, вона нічого не
зробила у відповідь. На порядку денному США Україна зараз на стоїть. Можна навіть сказати, що її
"віддали" Європі. Раніше було набагато більше розмови про зацікавленість США у просуванні
демократії в Україні. Я бачу в цьому провину української влади".
Окрім політичної сфери, США виказали занепокоєння економічною складовою відносин
України і Заходу. Посольство США в Україні заявило, що подання України у СОТ за статтею 28 про
перегляд умов торгівлі за низкою товарних позицій викликає стурбованість.
"Це не нормальний спосіб ведення справ. Ще понад 100 членів СОТ поділяють наше
занепокоєння", - наголошується в заяві посольства США.
ВВС Україна

КРАЇНИ ЄВРОПИ
ЛАТВІЯ
14.03.2013.
Президент
Латвії
євроінтеграційних планів України

заявив

про

підтримку

Латвія повністю підтримує євроінтеграційні прагнення України, заявив латвійський
президент Андріс Берзіньш після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем у Києві.
За словами пана Берзіньша, однією з тем двосторонніх переговорів "тет-а-тет" у четвер
були "надії України відносно європейської інтеграції, вступ до Європейського Союзу", повідомляє
агенція Бі-Бі-Сі.
Латвія готова надавати Україні допомогу як порадами, так і в адаптації законодавства,
сказав Андріс Берзіньш.
14-15 березня президент Латвії перебуває з візитом в Україні на запрошення Віктора
Януковича.
ВВС Україна
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