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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ВПЛИВ КІПРСЬКОЇ КРИЗИ НА ВІДНОСИНИ У ТРИКУТНИКУ ЄС
– УКРАЇНА - РОСІЯ
Фінансова криза на Кіпрі, ВВП якої становить 0,2% від сукупного ВВП
єврозони, у березні 2012 р. паралізувала банківську систему країни та призвела до
переддефолтної економічної ситуації. Для виходу з кризи, уряд Кіпру вирішив
ліквідувати другий за розміром кіпрський банк – Laiki (Кіпрський народний банк)
80% вкладів якого буде втрачено, а щодо інших 20%, то можливі виплати в
майбутньому. Застраховані депозити на суму, менш як 100 тис. євро і «хороші
активи» будуть передані в Банк Кіпру. Держава отримає від ЄС та МВФ кредит в
розмірі 10 млрд. євро з відтермінуванням виплат на 10 років під 2,5–2,7 % річних.
Понад половина банківських депозитів на Кіпрі припадає на капітали
іноземців, головним чином, росіян, українців і британців, причому росіянам
належить їх третина. Близько чверті прямих іноземних інвестицій в російську
економіку надходить з Кіпру, хоча, звісно, це кошти російських компаній, що
належать особам, наближеним до Кремля. РФ також використовує Кіпр для
контрабанди зброї в Іран, Китай, Лівію та Сирію. Між державами існують також
історико-культурні зв’язки: православне віросповідування кіпріотів, попередник
чинного президента Кіпру з 2008 року до лютого ц.р. комуніст
Дімітріус Хрістофіас володів російською мовою і навчався в колишньому СРСР.
Тому, очевидно, що реакція на кіпрські події Москви була негативною. Прессекретар російського президента Володимира Путіна назвав рішення Єврогрупи
та «трійки» щодо одноразового податку на депозити «несправедливим,
непрофесійним та небезпечним».
Вдаючись до методів тиску, 28 березня о четвертій годині ночі Володимир
Путін у телефонному режимі віддав наказ провести у Чорному морі позапланові
навчання за участю 30 кораблів ВМФ РФ для демонстрації військової могутності у
цьому регіоні та уникнення інформаційних повідомлень щодо втрати форпосту в
Середземномор’ї. Російське керівництво було роздратоване рішенням ЄС,
причому без консультацій з ним, щодо «зстригання» депозитів, тому спершу
навіть відмовило кіпрській делегації в реструктуризації кредиту в розмірі
2,5 млрд. євро, наданому країні у 2011 році терміном на 4,5 років під 4,5% річних.
Проте вже в першій декаді квітня 2013 року, після зустрічі на Ганноверській
промисловій виставці-ярмарці з німецьким канцлером Ангелою Мергель,
російський президент заявив, що на прохання Європейської Комісії термін
погашення Кіпром кредиту подовжено, а ставку знижено до 2,5%, тобто, по суті,
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10% кіпрського боргу Росії списано. Рішення ЄС щодо Кіпру завдало збитків
російському бізнесу, а також приймалося без участі позаєсівських акторів. Таким
чином, ЄС намагався самостійно вирішувати монетарно-фінансові
проблеми об’єднання і позбавити Росію впливу в Європі. Зрозуміло, що
це не могло не призвести до загострення стосунків з останньою, в тому числі
російсько-німецьких. Зрештою, останнім часом європейські урядовці роблять все
можливе для послаблення російського впливу, зокрема шляхом зменшення
енергетичної залежності від неї, в тому числі за допомогою будівництва
терміналів для прийому зрідженого газу, видобутку сланцевого газу тощо.
Деофшоризація Кіпру призведе до занепаду його стратегічного
партнерства в РФ, а отже, до активізації нею реінтеграційних
проектів на пострадянському просторі для посилення глобальної
конкурентоспроможності.
Можна
припустити,
що
Європа
намагатиметься протидіяти цим процесам.
Українські компанії, що зареєстровані на Кіпрі, також зазнають суттєвих
втрат у зв’язку з введенням податку на депозити та їх заморожуванням. Кіпр є
найбільшим інвестором в українську економіку, на нього припадає третина від
усього обсягу прямих іноземних інвестицій.
З іншого боку, деофшоризація буде мати і політичні наслідки, оскільки такий
крок можна розглядати в якості експропріації капіталів панівного олігархічного
класу як в Росії так і в Україні. У такий спосіб може бути підірвана фінансовоекономічна база авторитарних політичних режимів на пострадянському просторі.
Відтак, завдання деолігархізації та демократизації, які не вдалось
вирішити шляхом кольорових революцій буде надолужено
деофшоризацією.
За прогнозами ЄБРР, в економіки Східної Європи, в тому числі України, через
події на Кіпрі зменшиться приплив прямих іноземних інвестицій у зв’язку зі
зростанням економічних і політичних ризиків, що призведе до зменшення темпів
їх економічного зростання. Можливе також поширення кіпрської «інфекції» на
банківський сектор цих країн. Вочевидь, для подолання кризи в Єврозоні і
недопущення повторення кіпрського сценарію в інших країн-членах ЄС, останній
повинен зосередитись на «внутрішніх» справах з метою уникнення фрагментації
та дезінтеграції і посилення механізмів регулювання єдиної фінансової системи.
Доки цього не буде зроблено, до ідеї розширення буде скептичне ставлення. Проте
знов-таки активне втручання Росії у справи пострадянських країн, поставить
європейських чиновників перед необхідністю вжиття контрзаходів. Тому за умови
успішного виконання Україною вимог Європейської Комісії щодо підписання
Угоди про асоціацію та всеосяжну зону вільної торгівлі, вона має непогані
євроінтеграційні перспективи, особливо з огляду на можливе протистояння.
Однак, беручи до уваги кризові тенденції в економіці ЄС, їй слід активно
використовувати наявні поточні економічні інструменти для реалізації
національних цілей у міжнародних відносинах, в тому числі шляхом співпраці з
РФ, провідною світовою потугою США та новими центрами сили.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
20.03.2013. Єврокомісія закликала Київ виконати зобов'язання
Про це йдеться у представленій 20 березня у Брюсселі Єврокомісією щорічній доповіді про
прогрес України в рамках Європейської політики сусідства за 2012 рік, повідомляють агентства
Клацнути УНІАН та "Інтерфакс-Україна".
Комісія, зокрема, рекомендує Києву здійснити швидкі кроки до створення надійної
виборчої системи на основі Виборчого кодексу та розробки чітких правил збалансованого доступу
кандидатів до засобів масової інформації, а також до повної реалізації рекомендацій Місії
спостерігачів під егідою ОБСЄ на останніх парламентських виборах в Україні у жовтні 2012 року.
7 of 62

INTERNATIONAL WEEKLY # 09,10,11 (20.03.2013 — 11.04.2013)

8 of 62

У доповіді міститься рекомендація Україні негайно розв'язати проблему політично
вмотивованих судових вироків, здійснити подальші кроки з метою реформування судової системи.
Єврокомісія у доповіді також закликає до швидкого виконання рішень Європейського суду з прав
людини.
"Вирішити справи політично мотивованих судимостей, без подальшого зволікання,
здійснити подальші кроки з метою реформування судової системи для запобігання таких випадків
у майбутньому", - наголошується у документі.
Раніше комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле
заявляв, що допоки справи Юлії Тимошенко і Юрія Луценка не вирішені, а також допоки в ЄС не
буде достатньої впевненості у тому, що вибіркове правосуддя більше не використовується, "ми
навряд чи можемо говорити про сприятливі умови для підписання угоди про асоціацію".
Політичні реформи
У доповіді наголошується на тому, що процес конституційної реформи має відбуватися за
участі всіх політичних партій та зацікавлених громадських організацій, а також в тісній співпраці з
Радою Європи.
Окрім того, у доповіді міститься пропозиція спільно із Венеціанською комісією Ради
Європи підготувати і ухвалити нові закони про прокуратуру, про судоустрій та статус суддів, новий
Кримінальний кодекс.
Єврокомісія також говорить про необхідність дотримання Україною свої зобов'язань щодо
міжнародних біженців та прав людини, зокрема, стосовно неприпустимості примусового
повернення.
Окремо сказано про те, що Київ повинен докласти більше зусиль для досягнення критеріїв,
закладених у Плані дій з лібералізації візового режиму.
Економіка і зобов'язання
Комісія також рекомендує Києву прискорити боротьбу з конфліктом інтересів та
корупцією, посилити прозорість державних закупівель та розпочати реалізацію стратегії
управління державними фінансами.
Ще одна пропозиція - досягти належних макроекономічних умов для відновлення
співпраці з Міжнародним валютним фондом та утримуватися від протекціоністських заходів у
зовнішній торгівлі.
Єврокомісія також закликала владу України відкликати заявку про перегляд тарифів у
рамках Світової організації торгівлі (СОТ).
"Україна має утриматися від протекціоністських заходів, таких, як мита на транспортні
засоби, які потенційно порушують зобов'язання в рамках СОТ, а також відкликати заявку про
перегляд своїх зобов'язань в СОТ", - наголошується у документі.
Керівники українського уряду неодноразово Клацнути заявляли, що Україна не порушує
правил СОТ, а її ініціатива щодо перегляд тарифів зумовлена необхідністю захисту вітчизняного
ринку.
Крім того, Україну закликають виконати свої зобов'язання, взяті в рамках Договору про
Енергетичне співтовариство.
BBC Україна

20.03.2013. На шляху до ЄС Молдова і Грузія – серед фаворитів.
Україна відстає, – Єврокомісія
За останній рік Молдова і Грузія «достатньо добре» співпрацювали з ЄС в рамках
Європейської політики сусідства (ЄПС), в той час як Україна, яка раніше була фаворитом, відстає.
Про це йдеться у доповіді Європейської комісії, текст якої потрапив в розпорядження The
EurActiv і яку сьогодні в Брюсселі презентує єврокомісар з розширення та політики сусідства
Штефан Фюле, зазначає «Український тиждень».
Як пише видання, посадовець ЄС, який попросив не називати його ім’я, зазначив, що
минулого року відбувся регрес відносин між Україною і ЄС, що контрастує з прогресом, досягнутим
Молдовою, Грузією і певним чином Вірменією.
«Такий розвиток подій може викликати стурбованість Києва. Україна впродовж багатьох
років вважала себе фаворитом у зближенні з ЄС. Їй вдалося провести переговори про угоду про
асоціацію і поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA), яку дипломати з обох
сторін вважають найбільш просунутою у своєму роді. Обидва документи були парафовані у березні
2012, але досі не підписані.
На думку чиновників ЄС, у 2012 році Україна не виконала більшість рекомендацій,
представлених у попередній доповіді ЄПС. У нових рекомендаціях, які бачив EurActiv, країні
пропонується розглянути питання політично мотивованих переслідувань, невідкладно створити
надійну виборчу систему і усунути проблеми, пов’язані з жовтневими виборами, активізувати
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боротьбу з конфліктом інтересів та корупцією, у тому числі в судовій системі, повернути відкат,
який відбувся у 2012 році у питанні закупівель і прозорості бюджету», – пише видання.
В той же час Єврокомісія вважає, що у 2012 році Молдова виконала більшість рекомендацій
за попередній рік. Зокрема, було здійснено амбітні реформи у сфері правосуддя і боротьби з
корупцією, триває реформа державного управління, зокрема, прийняття стратегії децентралізації,
а також реформи в галузі охорони здоров’я та освіти.
Щодо Грузії Комісія підкреслила, що країна «діяла» щодо усіх ключових рекомендацій
попереднього звіту. Зокрема, Грузія забезпечила широкі вільні і справедливі парламентські
вибори, зміцнення свободи вираження думок і переконань та продовжувала реформування
системи правосуддя. Найбільш важлива рекомендація ЄС Грузії полягає у тому, прем’єр-міністр і
президент повинні розмежовувати свої повноваження, дотримуючись конституції.
ZIK

20.03.2013. Україна не виконала більшість рекомендацій, Єврокомісія
У 2012 році Україна не виконала більшість з основних рекомендацій, закладених у річному
доповіді Єврокомісії про виконання Європейської політики сусідства у відношенні Києва.
Такі висновки містяться в оприлюдненій у середу доповіді Єврокомісії щодо реалізації
Європейської політики сусідства за 2012 рік, присвяченому Україні.
Так, прийняття нового КПК і закону про свободу асоціацій були затьмарені випадками
виборчого правосуддя і проведенням у жовтні 2012 року парламентських виборів, які показали
погіршення демократичних стандартів, вважають в ЄК.
Через збільшення непрозорості держзакупівель рекомендується розробити і
використовувати держстратегію управління фінансами; розширити сферу компетенції Рахункової
палати і внести поправки в закон про цивільну службу у відповідність з нормами ЄС.
Рівень корупції залишається високим, хоча були вжиті заходи у сфері боротьби з
відмиванням грошей, організованою злочинністю, наркобізнесом і торгівлею людьми,
відзначається у звіті.
Прогрес у здійсненні структурних реформ для підвищення конкурентоспроможності був
повільним, констатує ЄК.
Також серед позитивних елементів ЄК називає ухвалення закону "Про притулок" та "Cтатус
біженця", хоча і вказує на те, що їх імплементація ще не достатня.
Новости Донбасса

20.03.2013. ЄС має взятися за Україну - іноземні ЗМІ
ЄС не має права залишатись осторонь процесів, які відбуваються в Україні, і спостерігати,
як країною "зловживають на користь корумпованої еліти", закликає депутат Європарламенту
Вернер Шульц в статті для EUobserver.
"ЄС має докладати зусилля для посилення проєвропейських сил та пропонувати країні
різні форми допомоги з метою вирішення проблем верховенства права та незалежності судової
влади", - пише він.
Політик нагадує, що Україна досі не виконала три основні умови ЄС щодо підписання
договору про асоціацію, а саме: реформування виборчого законодавства, проведення інших
важливих реформ та припинення політичного переслідування.
"На переконання ЄС, вони не підлягають обговоренню. Якщо Україна хоче підписати
договір про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді, вона повинна
нарешті продемонструвати необхідну політичну волю щодо погоджених реформ якомога швидше",
- пише пан Шульц.
Тим часом ЄС має більш ясно донести до України переваги тісніших двосторонніх зв’язків і
сприяти контактам на міжлюдському рівні, вважає політик.
ВВС Україна

20.03.2013. Рух України від ЄС може мати негативні наслідки
для регіону, – президент Польщі
Якщо Україна не підпише з ЄС Угоду про асоціацію, це може мати негативний вплив на
геополітичну ситуацію в цілому регіоні, заявив президент Польщі Броніслав Коморовський.
Як повідомляє польське видання Rzeczpospolita, у коментарі для журналістів у польському
Сеймі 20 березня Броніслав Коморовський наголосив, що Україну слід зарахувати до списку
пріоритетів польської зовнішньої політики.
«Очевидно, дуже важливою справою є те, щоб Україна виконала усі зобов’язання, які
сьогодні зумовлюють підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Але видається, що також надзвичайно
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важливим є просте розуміння факту, що непідписання цієї Угоди може означати рух України в
зовсім іншому напрямку, ніж ЄС. А це вже може в подальшій перспективі мати негативний вплив
на геополітичну ситуацію в нашому регіоні», – зазначив польський президент.
Сьогодні ж міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що в разі,
якщо Україна виконає умови, потрібні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, то Польща
наполягатиме на тому, що ЄС задекларував «європейську перспективу» України.
Нагадаємо, що на останньому саміті Україна-ЄС представники Євросоюзу закликали
Україну вирішити проблему вибіркового правосуддя.
У документі спільної робочої групи Єврокомісії «Реалізація Європейської політики
сусідства в Україні «Прогрес у 2011 році та рекомендації щодо впровадження» йдеться про те, що в
Україні в сфері демократії та прав людини відбулося подальше погіршення.
ZAXID.NET

20.03.2013. ЄС вказує на занадто повільні реформи в Україні
У ЄС критикують повільний хід демократичних реформ в Україні. Київ торік так і не втілив
у життя більшість з порад ЄС, повідомляє інформаційне агентство dpa з посиланням на звіт
Єврокомісії.
ЄС все ще сподівається підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті у Вільнюсі у
листопаді цього року. Про це у середу, 20 листопада, на прес-конференції в Брюсселі заявив
єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле. Він підбив
підсумки політики сусідства за 2012 рік.
"Ми маємо чіткі сподівання стосовно саміту у Вільнюсі, - зауважив Фюле. - Я дуже
сподіваюся, що будуть створені умови для того, аби ми змогли підписати угоду про асоціацію з
Україною". Для цього, продовжив єврокомісар, потрібен "відчутний прогрес в реалізації програми
реформ, а також у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і усунення недоліків, пов'язаних з
виборами".
Загалом же в доповіді про прогрес у країнах, на які поширюється європейська політика
сусідства, звертається увага на нерівномірний поступ. "Паламентські вибори в Україні
продемонстрували погіршення ситуації в порівнянні з раніше досягнутими стандартами", - йдеться
в тій частині доповіді, яка присвячена Україні. Водночас у документі відзнається "значний
прогрес" у Молдові, Грузії та Вірменії.
DW.DE

21.03.2013. Посол ЄС: Україні потрібна правильна регіональна
політика
Правильна регіональна політика - важлива умова реальної демократії. Про це сказав глава
Представництва ЄС в Україні, Ян Томбінський. За словами дипломата, регіональна політика
окреслює, яким саме чином суб'єкти соціально-політичного життя на місцях можуть працювати і
вирішувати різні проблеми.
«Так, в Європі регіональна політика стала одним з найбільших успіхів Євросоюзу, дуже
допомогла змінити на краще ситуацію в країнах-членах об'єднання. Це стосується не тільки
великої фінансової підтримки, але й зміни філософії регіонального розвитку. У людей з'являються
нові шанси і можливості, зростає конкурентоспроможність регіонів, аж до того, що можна краще
використовувати природні ресурси території», - сказав посол.
За його словами, все це зараз вкрай потрібно Україні. «У неї прекрасний потенціал і
можливості, і регіональна політика - це людський капітал. Потрібно створити для людей хороші
умови, дати їм можливість побудувати інфраструктуру, отримати гарну освіту, доступ до фінансів
для повсякденної бізнес-діяльності. Це ресурс, який потрібно вивільнити», - упевнений Я.
Томбінський.
За його оцінкою, багато людей з України їдуть працювати за кордон. «Правильна
регіональна політика здатна бути інструментом призупинення цього тренда і дати майбутнім
поколінням можливості для розвитку. На подібні цілі європейські інституції можуть виділити
Україні 31 млн євро», - зазначив чиновник.
Я. Томбінський зазначив, що здорова регіональна політика не спрямована проти
центральної влади, це політика сприяння сталому розвитку країни в цілому. «10 років - хороший
відрізок часу для того, щоб впровадити здорову регіональну стратегію, щоб вона принесла плоди»,
- уклав дипломат.
ForUm
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21.03.2013. Угода про асоціацію з Україною: якщо не зараз, то
вже після 2015
Євросоюз вже вклав надто багато ресурсів у співробітництво з Україною, тому, якщо ЄС
вирішить не підписувати угоди про асоціацію у листопаді, то потім не скоро зможе повернутися до
цього питання вдруге, сказав посол ЄС в Україні Ян Томбінський на конференції «Україна – погляд
із середини».
«Наше керівництво вклало серйозний політичний капітал, але двічі ризикувати цим
політичним капіталом ЄС не стане, якщо не побачить конкретних результатів», – сказав
Томбінський. «Коли у березні 2015 року в Україні будуть президентські вибори, в Євросоюзі також
будуть серйозні зміни, тому мало шансів, що Україна залишиться у центрі уваги».
На початку минулого року Україна отримала попередження про те, що настав час
розбиратися зі списком головних проблем, серед них ЄС виділив: вибіркове правосуддя, проблеми
з правоохоронною системою та виборчим законодавством. Більше того, навіть передбачалися
санкції, якщо Київ проігнорує взяті на себе зобов’язання. Тому з лютого 2012 року влада активно
взялася впроваджувати зміни. Серед головних досягнень, представники громадських організацій
виділяють прийняття Кримінально-процесуального кодексу, законів про благодійні організації та
адвокатуру.
За словами представника Української Гельсінської спілки Максима Щербатюка, була одна
особливість таких позитивних змін – влада намагалася виконати тільки ті зобов’язання, які не
загрожували її владі чи економічним інтересам.
«Навіть економічні реформи, які проводила держава і які були направлені на те, щоб
скоротити дефіцит, проводилися за рахунок коштів самих громадян. Податкова, пенсійна,
медична, адміністративна реформи впроваджувалися за рахунок людей. Як результат – збідніння
нації та збільшення соціальної нерівності», – сказав Щербатюк.
Те, як Україна виконала все, що обіцяла, визначить чи буде підписана угода. Рішення про
це будуть приматися колективно представниками 27 європейських країн. Деякі з них відкрито
заявляють про те, який для них найважливіший показник.
Голова МЗС Німеччини Міхаель Ґеорґ Лінк на минулому тижні заявив, що бачть
верховенство права та дотримання прав людини головними показниками того, чи готова Україна
до асоціації.
«Україні потрібно буде переконати всіх членів Європарламенту, що прийшов час підписати
угоду. В ЄС хочуть бачити послідовність рішень. Хоча є позитивні зміни в законодавчих
ініціативах, але потрібно дивитися, як вони застосовуються на практиці, та як далеко будуть сягати
реформи», – сказав Голосу Америки представник політичного відділу делегації ЄС в Україні Хуан
Мануель Вілаплана. «Дуже важлива ситуація з правами людини, якщо вона буде погіршуватися, то
не думаю, що ЄС зробить крок назустріч».
На думку українських правозахисників, позитивний сам факт, що Україна, підписуючи
порядок денний про асоціацію, взяла на себе певні зобов’язання з дотримання прав людини. Так
з’являється шанс, що окрім того, що право буде задеклароване, ним-таки можна буде
скористатися.
«Я думаю, що найбільша проблема – з верховенством права», – сказав Голосу Америки
правозахисник Володимир Чемерис. «Люди хочуть могти захищати свої права. Подивіться,
мітинги з політичним характером у нас уже не користуються популярністю, набагато частіші –
соціально-еоконмічного характеру. Для людей мирний протест – єдиний спосіб захистити свої
права».
Недержавні організації та громадянське суспільтво також відіграє важливу роль у тому, чи
буде підписана угода. Вілаплана говорить, що коли оцінюють ситуацію в країні, багато у чому
покладаються на дослідження представників громадянського суспільства.
Голос Америки

21.03.2013. Ш. Фюле: Сподіваюся на підписання Угоди про
асоціацію з Україною
Євросоюз все ще очікує вільнюського саміту «Східного партнерства» з надією на
підписання на ньому Угоди про асоціацію з Україною, заявив у середу єврокомісар із питань
політики сусідства та розширення Штефан Фюле. Водночас офіційний Київ повинен створити для
цього належні умови, вирішивши у себе вдома проблеми вибіркового правосуддя та усунувши
недоліки виборчого процесу – згідно із рекомендаціями ОБСЄ й Бюро демократичних інститутів із
прав людини.
Єврокомісія щойно оприлюднила пакет звітів щодо прогресу реалізації європейської
політики сусідства у минулому році. Україні вкотре рекомендують негайно владнати проблеми
політично мотивованого судочинства й реформувати судову систему таким чином, щоб не було
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повторення таких порушень демократичних норм. Брюссель також закликає Київ «якнайшвидше
виконати всі рішення Європейського суду з прав людини та рекомендації Ради Європи».
Виступаючи перед депутатами Європарламенту, єврокомісар із питань розширення та
політики сусідства Штефан Фюле зауважив, що Єврокомісії «вдалося завершити переговори щодо
Угоди про асоціацію з Україною».
«Але до її підписання ми повинні ще побачити рішучі дії та відчутний прогрес у програмі
реформ. Так само, Київ має розвіяти наші занепокоєння з приводу вибіркового правосуддя та
виборчих недоліків», – додає він.
Експерти Єврокомісії переконані, що українці повинні переглянути закон про роботу
прокуратури, Кримінальний кодекс, роль Вищої ради юстиції, закон про судоустрій, статус суддів, а
також провести реформу правоохоронних органів. Все це має бути зроблене у тісній співпраці з
Радою Європи та Венеціанською комісією, йдеться у звіті.
Надія вмирає останньою
Проте, попри критику української влади, що лунає з Брюсселя, єврокомісар Штефан Фюле
все ще сподівається, що угода про політичну асоціацію та економічну інтеграцію Євросоюзу із
Україною наприкінці року буде підписана.
«Я дуже сподіваюся, що будуть створені сприятливі умови, які дозволять нам підписати
Угоду про асоціацію з Україною. Дуже сподіваюся, що для цього будуть створені належні умови», –
наголосив єврокомісар.
Про особливі очікування від вільнюського саміту свідчить і те, що, за словами Штефана
Фюле, там «вперше буде можливість не лише говорити, а й дещо зробити на ділі для
трансформації та реформ країн пострадянського простору».
Поряд із цим, у Брюсселі констатують: в Україні недостатньо активно борються з
конфліктами інтересів та корупцією, зокрема у судовій системі, та нарікають на те, що через це в
державі погіршується бізнес-клімат.
Експерти Європейської комісії вважають, що Київ досягнув деяких результатів у
наближенні безвізового режиму з ЄС. Водночас, вони закликають уряд України «докласти ще
більших зусиль для виконання критеріїв, передбачених Планом дій для лібералізації візового
режиму».
В той же час, у сьогоднішній доповіді представники Єврокомісії зазначають, що більшості
основних рекомендацій, наданих Києву у попередньому звіті, у 2012 році Україна не виконала.
Радіо Свобода

28.03.2013. Місія Кокса-Квасневського в Україні: що далі?
Пет Кокс та Олександр Квасневський мають прибути в четвер, 28 березня, до України з
черговим візитом. Чи виправдала сподівання Європарламенту їхня моніторингова місія, яка
наближається до завершення?
Екс-президент Європарламенту Пет Кокс та екс-президент Польщі Олександр
Квасневський прибувають до України з візитом у межах моніторингової місії, здійснюваної за
мандатом Європарламенту. Очікується, що вже у квітні вони оприлюднять остаточну доповідь про
результати своєї роботи. У Європарламенті очікували, що місія сприятиме встановленню
верховенства права в Україні, розв'язанню проблеми вибіркового правосуддя і таким чином
стимулюватиме відновлення довіри між Україною та ЄС.
Втім, європарламентарі, опитані Deutsche Welle, з неприхованою прикрістю констатували
відсутність прогресу у справах ув'язнених українських політиків, судові справи яких відстежує місія
Кокса-Квасневського. "Я, звичайно, дуже розчарована тим, що очікувані та бажані результати цієї
місії до нині відсутні", - наголосила в інтерв'ю DW голова франції Зелених у Європейському
парламенті Ребекка Гармс.
"Ситуація погіршилася"
Євродепутатка підкреслила, що Валерія Іващенка все ще не реабілітовано, "тоді як
ситуація з Тимошенко та Луценком дотепер не покращилася, а погіршилася". Значно обтяжує
роботу місії, на її думку, і позбавлення судом мандатів трьох депутатів Верховної Ради. Водночас
Гармс наголосила, що у роботі місії йдеться не лише про ув'язнених політиків, а й загалом про
верховенство права в Україні.
Засмучена відсутністю прориву у справах Тимошенко й Луценка і представниця фракції
Європейської народної партії у Європарламенті Ельжбета Катажина Лукачієвська, яка входить до
делегації з парламентської співпраці "ЄС-Україна". "Це показує, що у цій ситуації Україна має свою
позицію і не дуже зважає на європейські чи польські суспільні думки", - каже вона.
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Розширення мандату
Європарламент розпочав місію Кокса-Квасневського у червні 2012 року. У жовтні експрезиденти представили до уваги лідерів фракцій Європарламенту проміжний звіт за
результатами свого перебування в Україні. Олександр Квасневський тоді розповів про певні успіхи
місії, які полягали в тому, що Тимошенко перевели з колонії до лікарні, а Іващенко отримав
умовний термін. "Тоді були сподівання, що за допомоги місії вдасться більш-менш швидко
вирішити проблему Тимошенко і Луценко", - говорить голова Центру прикладних політичних
досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
Політичний експерт зазначає, що з часом коло завдань місії розширили - окрім
моніторингу судових справ проти екс-урядовців до її повноважень додали контроль над
виконанням Україною "домашнього завдання" з євроінтеграції, від якого залежить доля угоди про
асоціацію.
В Україні оцінки позитивні
Загалом українські експерти у розмові з DW оцінювали роботу місію більш позитивно,
проте закликали не очікувати від неї забагато. "На цьому етапі того, що можна досягнути, вони
досягли", - вважає голова правління українсько-польської фундації ПАУСІ Тарас Возняк, вказуючи
на "неофіційну" обіцянку Віктора Януковича звільнити Юрія Луценка, про яку повідомляли ЗМІ.
"Якщо буде звільнений хоча б Луценко, це вже буде вагомий результат цієї місії", погоджується Володимир Фесенко. На його думку, вже сама наявність місії Кокса-Квасневського є
чинником впливу на розвиток ситуації з ув'язненими. "Їхня присутність на судових процесах не
тільки дозволяє отримувати інформацію з першоджерел, але й, хоча б частково, впливає на
позицію української влади", - впенений Фесенко. Він додає, що важливими для розвитку
євроінтеграції є й безпосередні контакти екс-президентів з представниками української влади та
опозиції.
Чого очікувати після доповіді?
Остаточний звіт про роботу місії в Україні, за словами голови представництва ЄС в Україні
Яна Томбінського, має бути опубліковано у квітні. "Доповідь відіграватиме важливу роль з огляду
на рішення, яке має ухвалити Євросоюз щодо підписання угоди про асоціацію", - зазначила у
розмові з DW експертка берлінського Фонду науки і політики Сюзан Стюарт.
Водночас євродепутатка Гармс наголошує, що співпраця між Україною та ЄС не зводиться
лише до угоди про асоціацію. Важливим, на її думку, є і спрощення візового режиму, "аби
полегшити і покращити зв'язок українських громадян із ЄС". "Україна - це одна з найважливіших
країн нашого сусідства, - наголосила Ребекка Гармс. - Не лише тому, що Україна така велика, і тому
важлива. А тому що Україна - це частина колишнього Радянського Союзу, у котрій демократія
просунулася найдалі". Євродепутатка переконана, що це вимагає від ЄС безперервної та
масштабної участі у сприянні розвиткові демократії в Україні.
DW.DE

03.04.2013. Представництво ЄС в Україні презентувало нову
програму розвитку територій
Представництво Євросоюзу в Україні презентувало у вівторок на Дніпропетровщині нову
програму, спрямовану на розвиток територій, повідомили у прес-службі Дніпропетровської
обласної ради.
За даними з прес-служби, програма «Підтримка політики регіонального розвитку в
Україні» фінансується Європейським Союзом та впроваджується за підтримки GIZ International
Services.
За попередніми даними, на реалізацію нової програми ЄС надає 31 мільйон євро.
У межах програми Євросоюз фінансуватиме конкретні проекти регіонального розвитку в
українських областях. Представництво ЄС запросило регіональні органи влади подавати свої
проектні заявки, які відповідали б їхнім власним пріоритетам, викладеним у їхніх стратегіях
регіонального розвитку. Представництво ЄС планує невдовзі оголосити два конкурси; перший –
найближчим часом.
Тематика конкурсних заявок здебільшого стосуватиметься розвитку економіки сільської
місцевості. За умовами, кожен із проектів, які переможуть, має бути реалізований упродовж 18–30
місяців.
«Головна мета, яку ставлять перед собою організатори конкурсу, полягає у наданні
допомоги українським органам влади в розробці та реалізації ефективної політики регіонального
розвитку. Стосовно Дніпропетровщини, реалізація проектів буде спрямована на сільську
місцевість», – заявив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.
Радіо Свобода
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08.04.2013. Луценко зустрівся з послами США та ЄС
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко подякував послам США Джону
Теффту та ЄС Яну Томбінські за зусилля, яких вони доклали для його звільнення, повідомили у
прес-службі партії "Народна самооборона".
У прес-службі зазначили, що під час зустрічі Юрій Луценко подякував послам за їхні
зусилля у його звільненні з в’язниці і назвав це першим кроком до звільнення України.
Крім того, екс-міністр також провів телефонні розмови із представниками Місії
Європарламенту в України – екс-президентом Польщі Александром Квасневським та колишнім
президентом Європарламенту Петом Коксом.
7 квітня президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести
засуджених, у тому числі Юрія Луценка.
ВВС Україна

10.04.2013. У найближчі 20-25 років Україні не бути членом ЄС,
– Чалий
Україна не стане повноцінним членом Європейського Союзу у найближчі 20-25 років через
своє геополітичне становище. Таку думку висловив 10 квітня колишній перший заступник міністра
закордонних справ України Олександр Чалий на міжнародній науковій конференції
«Позиціонування України у відносинах з ЄС, Росією, Митним союзом і НАТО».
Чи стане Україна членом ЄС, наразі залежить не від неї самої. Тут відіграє роль «питання
сучасної геополітики, зокрема, балансу відносин між ЄС і Росією, між ЄС і Митним союзом»,
передає слова Чалого УНН.
На його переконання, для України у найближчі роки найкращим варіантом буде
максимальна політична й економічна інтеграція в ЄС «без участі в інституціях». Подібно свої
відносини з ЄС зараз розвиває Швейцарія і Норвегія. «У них різні економічні форми цих відносин,
а суть одна – все, крім інституцій», – додав Олександр Чалий.
Нагадаємо, екс-голова Європарламенту Єжи Бузек визнав, що нині відносини України з ЄС
далекі від «фантастичного моменту», який був у 2004–2005 роках, і після якого і ЄС, і Україна
зробили низку помилок.
Тим не менше, під час саміту Україна-ЄС, що відбувся наприкінці лютого, Київ та Брюссель
оприлюднили заяви про відданість угоді про асоціацію, СОТ та ЗВТ. Екс-міністр закордонних
справ Борис Тарасюк переконаний, що принципове рішення про підписання угоди з Україною
Європейський Союз буде приймати у травні.
Zaxid.net

10.04.2013. В Україну 17 квітня приїдуть представники урядiв
Нiмеччини, Польщi та Хорватiї
Україну 17 квiтня вiдвiдають представники урядiв Нiмеччини, Польщi та Хорватiї,
вiдповiдальнi за питання, пов’язанi з Євросоюзом. Про це заявив посол ЄС в Українi Ян
Томбiнський.
Він зазначив, що метою вiзиту стане ознайомлення з ситуацiєю в Українi перед ухваленням
рiшення з приводу подальшої долi угоди про асоцiацiю з Євросоюзом.
Водночас, за словами Томбінського, представники Єврокомісії в Україну не збираються до
травня.
Радіо Свобода

11.04.2013. Томбінські: Угода про асоціацію не спрямована
проти Росії
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не спрямована проти
співпраці офіційного Києва з Росією чи іншими країнами.
На цьому в четвер наголосив голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські,
виступаючи під час "круглого столу" в УКРІНФОРМі на тему: "Угода про Асоціацію. Terra
incognita?".
"Угода про асоціацію не є негативним інструментом, який спрямований проти співпраці з
Росією чи іншими країнами", - сказав європейський дипломат, коментуючи запитання, яке часто
задають йому, щодо "вибору співпраці з ЄС у рамках Угоди про асоціацію чи співпраці з Росією
через Митний союз".
Ян Томбінскі також підкреслив, що інституції Європейського Союзу і країни-члени ЄС дуже
зацікавлені у хороших відносинах між Україною і Росією.
Перший національний
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ЕНЕРГЕТИКА
20.03.2013. Євросоюз хотів би брати участь у консорціумі, але
Україна і Росія поки не запрошують
Європейська комісія ще раз нагадує про свою готовність приступити до розвитку
тристороннього газотранспортного консорціуму в форматі Україна-ЄС-Росія.
Про це у вівторок, 19 березня, заявили в Брюсселі, коментуючи заяву прем'єр-міністра
України Миколи Азарова, що зараз тільки від ЄС залежить створення такого консорціуму.
"Ми можемо тільки повторити те, що ми вже говорили багато разів. ЄС хоче, якщо того
бажають Україна і Росія, вступити в тристоронні консультації щодо газового транзиту в будь-який
час. Комісія також багато разів казала, що готова грати відповідну роль у можливому
тристоронньому консорціумі", - сказано в заяві.
Крім того, в ЄК також нагадали, що ця європейська інституція вже грає відповідну роль,
дотримуючись умов європейського та міжнародного законодавства, включаючи Договір про
Енергетичне співтовариство.
У ЄК підкреслили, що ще 21 лютого між європейським комісаром з питань енергетики
Гюнтером Оттінгером і міністром енергетики і вугільної промисловості Едуардом Ставицьким була
досягнута домовленість про проведення круглого столу високого рівня з питань розвитку
українського газового ринку із залученням країн ЄС, європейських газових компаній і, можливо,
міжнародних фінансових інституцій.
У ході згаданої зустрічі Європейський комісар запропонував своєму українському візаві
повну підтримку Єврокомісії в розвитку тристороннього консорціуму щодо модернізації
української ГТС. "Міністр привітав цю пропозицію і запропонував провести обговорення деталей у
найближчий час (а точніше, протягом чотирьох тижнів, - ред.)", - уточнили в Єврокомісії.
Крім того, в ході цієї зустрічі було ухвалено рішення створити робочу групу між Україною і
ЄС для обговорення практичних питань щодо використання українських газових сховищ для
потреб ЄС.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Микола Азаров на прес-конференції в Києві 19
березня заявив, що створення тристороннього консорціуму з управління українською
газотранспортною системою залежить від європейських партнерів.
"Створення тристороннього консорціуму залежить від третьої сторони. Ми готові, Росія
готова. Де ця третя сторона? Де ж підтримка ЄС цього формату співпраці з управління
газотранспортним консорціумом?", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що вже три роки йдуть переговори про створення тристороннього
консорціуму з управління українською ГТС і необхідно поставити крапку щодо вирішення цього
питання.
ZN.UA

26.03.2013. Україна і ЄС найближчим часом проведуть круглий
стіл щодо газотранспортного консорціуму - Ставицький
Київ і Брюссель у найближчий час проведуть круглий стіл високого рівня, на якому серед
іншого обговорять питання газотранспортного консорціуму.
Як повідомив після закінчення зустрічі з еврокомісаром з енергетичних питань Гюнтером
Оттінгером міністр палива та енергетики України Едуард Ставицький в інтерв'ю українським
журналістам в Брюсселі, в даний час робочі групи сторін узгоджують питання місця і часу
проведення такого круглого столу.
"Я так розумію, що впродовж, щонайбільше, двох тижнів все буде узгоджено. Але те, що він
буде - це 100%", - запевнив український міністр.
Він також пов'язав питання проведення круглого столу з конкретизацією формату
можливого газотранспортного консорціуму з управління українською ГТС - чи буде він
тристороннім (Україна-ЄС-Росія) або двостороннім (Україна-Росія), на чому наполягає російська
сторона. "Почекайте круглого столу - там все буде", - звернувся він до журналістів.
Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" чи обговорювалося в ході
зустрічі питання Енергетичного Співтовариства та можливий вихід із нього України, як про це
раніше заявила російська сторона, ставлячи умовою створення консорціуму вихід Києва з
Енергетичного Співтовариства, Е.Ставицького сказав: "Я хочу підкреслити, що ми обговорювали
питання імплементації останніх домовленостей Україна-ЄС, які були досягнути в лютому цього
року і вже застосування практичних кроків, які ми повинні зробити, щоб імплементувати всі
досягнуті домовленості".
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Домовленість про проведення круглого столу високого рівня з питань розвитку
українського газового ринку була досягнута 21 лютого в ході візиту міністра Е.Ставицького в
Брюссель під час зустрічі з єврокомісаром Г.Оттінгером.
Интерфакс-Украина

27.03.2013. Україна не має наміру виходити з Європейського
енергетичного співтовариства
Україна не має наміру виходити з Європейського енергетичного співтовариства,
незважаючи на те, що Київ не задоволений нинішнім рівнем співпраці. Про це заявив в інтерв'ю
РІА Новини міністр закордонних справ Леонід Кожара.
"На сьогоднішній день ми не збираємося переглядати наші домовленості. Ми вважаємо, що
участь України в Європейському енергетичному співтоваристві в цілому справляє позитивний
вплив, як на європейську сторону, так і на Україну", - сказав Кожара.
До того ж, за словами міністра, ЄС пов'язує участь України в ЄЕС з перспективою
підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Він підкреслив, що Україна є одним із найбільш
надійних елементів Європейського енергетичного співтовариства і виконує взяті на себе
зобов'язання.
Раніше президент Віктор Янукович заявляв, що Україна найближчим часом прийме
рішення про своє подальше членство в ЄЕС, оскільки Київ не бачить ніякого ефекту від вступу в
спільноту.
Минулого тижня глава російського уряду Дмитро Медведєв заявив, що участь Росії в
консорціумі з управління українською ГТС можливо при відмові Києва від приєднання до
енергетичних правил ЄС.
Ukranews

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
28.03.2013. Експерт: шансів на швидке скасування віз для
українців немає
Ратифікація у Верховній Раді угоди про спрощення візового режиму із країнами ЄС дала
підстави для чиновників заявляти про черговий вагомий крок у зміцненні євроінтеграційного
курсу України.
Проте експерти кажуть, що такі заяви виглядають надто оптимістичними, якщо
аналізувати ситуацію із набуттям чинності цієї угоди, а також перспективи втілення Плану
лібералізації візового режиму.
Доповнення до угоди про спрощення візового режиму Україна і ЄС підписали ще у липні
2012 року. Документ розширює перелік категорій громадян, які можуть скористатися спрощеними
правилами отримання віз. Проте угоду ще має ратифікувати Європейський парламент.
Колишній заступник міністра закордонних справ, заступник директора Центру Разумкова
із міжнародних питань Валерій Чалий каже, що лібералізація візового режиму - а простіше
кажучи, скасування короткотермінових віз для усіх громадян України - може розпочатися не
раніше 2015-2016 років.
Валерій Чалий: Угода про спрощення оформлення віз, що була підписана між Україною і
ЄС у липні минулого року, розширила перелік категорій громадян, які мають право на таке
оформлення. Загалом це було 17 категорій. До них належать бізнесмени, журналісти,
автоперевізники. Додаткова угода додала також до переліку технічних працівників ЗМІ,
представників недержавних, релігійних організацій. До переліку також потрапили прокурори та
державні службовці.
Окрім спрощеної процедури, головне, чого домоглася Україна, - довготривалі візи цим
категоріям громадян видаватимуться на 1-5 років, у той час як до цього було формулювання про
термін "до одного року" і "до 5 років", що давало підстави для різних тлумачень.
ВВС Україна: Які шанси, на вашу думку, що Європарламент погодиться ратифікувати угоду
про спрощення візового режиму? Повідомляють, що це може відбутися на сесії Європарламенту 1519 квітня.
Валерій Чалий: Я сподіваюся, що це буде зроблено досить швидко. Ця угода насправді була
підготовлена переговорниками давно, вже скоро мине два роки відтоді, як документ був готовий.
Те, що зараз процес пришвидшився, і є усі шанси, що Європарламент угоду ратифікує, на
мою думку, свідчить про те, що європейська сторона змінила підходи до України.
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Мені здається, що у питаннях лібералізації візового режиму Євросоюз у першу чергу
вирішив орієнтуватися на інтереси громадян, а не влади. Виглядає так, що зараз питання візової
політики вже не ставиться у пряму залежність від політичної ситуації в країні.
ВВС Україна: Угода про спрощення візового режиму стосується дуже незначної кількості
людей. Проте влада розцінює цю ратифікацію у парламенті як значний здобуток. Хоча насправді
він не позначиться на переважній більшості громадян країни.
Валерій Чалий: Фактично, якби ця угода діяла стовідсотково і охоплювала всі категорії
громадян, то це би вирішило на 90 відсотків усі питання, які стосуються в'їзду українців в
"Шенген".
Я вважаю, що українська сторона припустилася помилки, яка не усунута і зараз. Україна,
ведучи переговори про лібералізацію візового режиму для усіх своїх громадян, робить головний
акцент на скасуванні віз для українців на короткострокові поїздки. А на мій погляд, зараз треба
було б максимально використовувати угоду про спрощення візового режиму, домагаючись її
поширення на усіх громадян України.
ВВС Україна: План лібералізації візового режиму, тобто відміна віз для українців,
передбачає значно ширший перелік заходів, які має втілити Україна. Чи дотримується Київ своїх
зобов'язань, чи вкладається у план?
Валерій Чалий: Перша фаза цього плану, законодавча, вже майже виконана, якщо брати до
уваги суто формальний бік. Хоча вона насправді мала б бути виконана до лютневого саміту у
Брюсселі. Залишилося ухвалити деякі зміни в ухвалені раніше закони.
Але зараз вже зрозуміло, що деякі із ухвалених документів, які за ідеєю були дуже
потрібними, за змістом виявилися неефективними. Найкрасномовніший приклад - закон "Про
Єдиний державний демографічний реєстр", який запроваджує у тому числі біометричні паспорти.
Туди "напакували" стільки лобістських інтересів, що тепер цей закон непідйомний, перш за все, з
точки зору фінансування.
ВВСУкраїна: Вже лунають заяви, що цей закон повноцінно може запрацювати не раніше
2015-2016 років...
Валерій Чалий: ...Скажу більше - в ухваленому вигляді закон віддаляє перспективу
запровадження безвізового режиму на кілька років.
Тобто під гаслами євроінтеграції протягуються рішення, які не створюють можливості для
лібералізації, а навпаки, блокують їх.
Друга фаза Плану дій з лібералізації передбачає імплементацію - стандартів, правил,
зокрема, ідеться про надійність на кордонах, на митниці, усунення корупції під час видачі
документів для видачі віз.
За моїми прогнозами, реалізувати внутрішній план, внутрішні зобов'язання раніше 20152016 років шансів практично немає. Та й то, це за оптимістичними прогнозами. Але можна вести
мову і про 2018 рік. Бо передусім ідеться про значні кошти для імлементації законів, що їх ухвалює
парламент. Ми вже зараз бачимо, що коштів не вистачає.
ВВС Україна: І це означає, що переважна більшість громадян України, які не потрапляють
під ті 20 категорій, на яких поширюється угода про спрощення візового режиму, ще дуже довго
чекатимуть покращення...
Валерій Чалий: Так, але за бажання і зацікавленості країн Євросоюзу і в рамках угоди про
спрощення візового режиму багато чого можна було б зробити для людей.
Європейці часто кажуть, що, мовляв, це добра воля ЄС - піти назустріч українським
громадянам у візовій політиці. Але, вибачте, це Україна зробила перший крок, взагалі відмінивши
візи для громадян Євросоюзу.
ВВС Україна: Чи є невиконання Плану дій з лібералізації візової політики суттєвою
перешкодою для підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, яке заплановане на листопад
2013 року?
Валерій Чалий: Прив'язка питань лібералізації до угоди - штучна. Фрази на кшталт:
"Підписавши угоду про асоціацію, ми відкриємо безвізовий в'їзд в Європу", - це популізм. Але те,
що це наблизить такі можливості - це правда. У разі, як угода про асоціацію буде підписана, то це
дозволить Україні швидше подолати вимоги, що передують відміні віз.
ВВС Україна
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ІНШІ ПОДІЇ В ЄС
20.03.2013. "Нульова година" на Кіпрі: у пошуку рятівника
Після того, як парламент Кіпру відхилив умови отримання допомоги від Євросоюзу, в
острівної країни залишається небагато варіантів виходу із ситуації. Часу на довгі пошуки кіпріоти
не мають.
Голосування у кіпрському парламенті, вказують оглядачі, запустило зворотній відлік.
Кіпріотам зараз необхідно шукати термінового виходу із ситуації, адже тримати зачиненими
банки, і залишатися у "підвішеному" стані довго, країна не зможе. Економісти зараз розглядають
два можливі сценарії: повний колапс банківської системи або ж досить болісний і повільний
кризовий менеджмент за допомогою грошей ЄС. Завдяки європейській допомозі Кіпр зміг би не
лише стабілізувати банківську систему, зберегти 8 тисяч робочих місць, але й понизити рівень
державного боргу до керованих стандартів. Втім, для цього має бути знайдено політичний
компроміс, вказує комісар ЄС з питань економіки Оллі Рен.
Дефолт Кіпру не похитнув би Євросоюз у цілому, адже його частка у загальній
європейській економіці є досить мізерною в порівнянні з іншими країнами. Навіть грецька
економіка, яка значною мірою "потягла вниз" кіпрську, за обсягами в дванадцять разів є більшою.
Німецька ж економіка переважає кіпрську в 145 разів. Тим не менше, не слід забувати про
системну інтеграцію Кіпру - члена Єврозони з 2008-го року. Європейський центральний банк
попереджає, що дефолт Кіпру матиме наслідки для всієї зони євро.
ЄС чи "Газпром"?
Європейський стабілізаційний механізм (ESM) дозволяє вдаватися до термінових заходів
задля стабілізації єдиної валюти. Втім, за словами голови стабфонду Клауса Реглінга, поки про
прямі "вливання" готівки на Кіпр навіть не йдеться. "Поточні юридичні обмеження не дозволяють
стабфонду допомагати банкам напряму", - пояснює він. Відповідні зміни мають набути чинності
наступного року. В Іспанії, наприклад, допоміжний механізм вже діє, але гроші потрапляють не до
банків, а до уряду, який згодом займається їхнім перерозподілом для банківської системи.
Цю місію мав би взяти на себе кіпрський Центробанк. Але для отримання допомоги він
мусить надати гарантії. У тривалій перспективі ними можуть слугувати кошти, отримані через
приватизацію державних компаній у галузі телекомунікацій, електропостачання та портів.
Royal Bank of Scotland у своєму дослідженні оцінив нещодавно розвідані кіпрські родовища
у 600 мільярдів євро. Але, не виключено, що Нікосія має на них інші плани. Зокрема, місцева
преса останніми днями спекулює тим, що частку у використанні газових родовищ міг би отримати
російський "Газпром" в обмін на грошовий порятунок кіпрської банківської системи.
Очікуване підняття податків
Банківські операції на Кіпрі заморожені
Корисним могло б стати підвищення корпоративних податків. Досі на Кіпрі діяла дуже
пом'якшена податкова система для приваблення бізнесу: 10 відсотків. Це рекордно низький
показник у ЄС. Нікосія вже озвучила плани підвищення його до рівня 12,5 відсотків, що принесло б
додаткові 200 мільйонів євро на рік у державну скарбницю. Крім того, може бути підвищено і
податок на пасивні доходи або ж відсотки з депозитів. Таких на Кіпрі близько 70 мільярдів євро і
понад половина припадає на капітали іноземців - росіян, українців, британців. Крім того і Росія
може відтермінувати погашення кредиту на 2,5 мільярди євро до 2021-го року. Тим не менше ці
заходи, радше, "косметичні" і не врятують кіпрські банки від банкрутства.
Одній з найменших економік ЄС потрібні радикальні заходи виходу з кризи. За
прогнозами Єврокомісії до 2014-го року державний борг країни сягне 97 відсотків валового
внутрішнього продукту. Втім, який шлях обере кіпрський уряд поки незрозуміло.
www.dw.de

21.03.2013. Кіпрська драма. Майбутнє (сценарії)
У Кіпру залишилося, як виглядає, чотири сценарії.
Перший, уряд країни не витримує вже нічим неприхованого тиску з боку єврогрупи та
окремих лідерів ЄС, та погоджується із введенням податку на банківські депозити, що, фактично,
прирівнюється до конфіскації. Для цього треба брутально зламати будь-який спротив
національного парламенту, який з неймовірною сміливістю та гордістю захистив національний
суверенітет своєї країни, напевно розуміючи, що може послідувати за цим.
Якщо буде прийнятий ультиматум «трійки», головний удар буде спрямований проти
власників рахунків із Росії, держав СНД та Великої Британії. Вже можна стверджувати, що
шантажисти з інституцій ЄС не врахували, що вони можуть зіткнутися із люттю російського
ведмедя. Історія безліч разів свідчила, що за цим може трапитися.
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Якщо ЄС реалізує свій «окупаційний» сценарій, Кіпр, як суверенна держава, майже
перестане існувати. Це – одна із стратегічних цілей євро фанатиків і вони неймовірно прискорять
утворення федеративно облаштованої єврозони. Інша – збереження за будь-яку ціну своїх грошей,
що, майже, дорівнюється політичному виживанню. Недаремно президент Кіпру проголосив вже
майже історичне: “Привіт Меркель!”
Другий сценарій. Інституції ЄС та кредитори йдуть на поступки та виробляють
компромісний варіант. Але він, і це принципово, не зможе вирішити фундаментальних причин, що
призвели до такої катастрофи. Політичні наслідки для держав єврозони важкопрогнозовані. Але,
можна з великою долею вірогідності припустити, що Меркель може програти вересневі загальні
парламентські вибори. Політична ситуація, передусім у Фінляндії, Нідерландах та Австрії стане
дуже хиткою.
За таким сценарієм процес утворення федеративно облаштованої єврозони також буде
неймовірно прискорений.
Третій сценарій. Кіпр знаходить порятунок, в перщу чергу, в Росії. Наразі виглядає, що
обидві сторони дуже близькі до угоди. Російське керівництво намагається не перегнути палицю,
але у неї фундаментальна перевага. ЇЇ лідери мислять та діють геополітично. Поза сумнівом,
обставини навколо Кіпру зараз та Грузії у 2008 році докорінно різняться. Але сутність ситуацій
однакова. І невипадково Баррозу у Москві на тлі Путіна та Медведєва виглядав як відверто
другосортний політик, який ще сильно проштрафився.
За таким сценарієм дві проблеми виглядають як ключові. Чи злякаються росіяни
можливого втягування у конфлікт США та НАТО на тлі, поки що, вимоги надати Росії кіпрську
морську базу? Друге – чи будуть росіяни розглядати або, навіть, наполягати на виході Кіпру з
єврозони? Ці дві дуже вірогідні проблеми прямо пов’язані з майбутнім російсько-німецьких
відносин. І вже не виглядає неймовірним те, що Путін, за чутками, погрожував перекрити
постачання газу до Німеччини.
За четвертим сценарієм Кіпр виходить з єврозони. За даної ситуації, скоріш за все, буде
більш правильно казати, що Кіпр будуть з єврозони виштовхувати. Питання все ж таки полягає в
тому, хто не витримає першим. Ймовірність виходу зростає просто карколомно. Так буде хаос, так
будуть втрати, які в кінці кінців виявляться менш болючими в порівнянні з втратами, якщо в
єврозоні залишитися. Єврофедералісти будуть битися відчайдушно, усвідомлюючи, що після Кіпру
до національних валют повернуться Греція, Італія, Іспанія, Португалія та інші. Але, можливо, це і
був такий сценарій? За багатьма показниками – так.
www.ea-ua.info

22.03.2013. Уряд Кіпру сподівається на "план Б"
Уряд Кіпру в терміновому порядку переробив план порятунку країни від банкрутства. Без
європейських коштів банкам острівної держави, які вже шість днів залишаються зачиненими,
загрожує колапс.
На тлі загрози державного банкрутства президент Кіпру Нікос Анастасіадіс у четвер, 21
березня, представив оновлений план порятунку країни. Це сталося за лічені години після того, як
Європейський центральний банк здійснив безпрецедентний тиск на Нікосію. ЄЦБ оголосив: якщо
не буде рятівного плану, то після наступного вівторка, 25 березня, він вже не виділить жодних
коштів кіпрським банкам.
Уряд Кіпру відмовляється розглядати можливість запровадження одноразового податку на
внески у банках, запропонованого країнами Єврогрупи. Відповідні заходи стали причиною фіаско
попереднього плану в кіпрському парламенті два дні тому. Натомість у Нікосії планують створити
спеціальний фонд, який має випустити держоблігації. У якості гарантій мають бути задіяні кошти
кіпрської церкви, пенсійного фонду країни, інших державних установ, а також Центробанку Кіпру
та його золотого резерву.
У такий спосіб сподіваються зібрати 4,8 мільярда євро. Для того, щоб отримати
європейську фінансову допомогу, Кіпр має виконати вимогу Єврогрупи і зробити власний внесок 5,8 мільярда євро.
Банки все ще зачинені
Тим часом у Нікосії курсують чутки, за якими уряд та парламент мають запровадити
обмеження щодо руху капіталу, щоб кіпрські банки змогли якомога швидше знову відкритися. Вже
протягом шести днів двері фінансових установ країн зачинені. Передбачається, що вони знову
запрацюють з наступного вівторка.
У четвер кіпрський центробанк ухвалив перше конкретне рішення щодо реабілітації
кризових банків. Йдеться про розділення банку Laiki Bank на ліквідну та неліквідну ("bad bank")
частини. Перед кіпрський парламентом у Нікосії відбулися сутички між працівниками цього банку
та поліцією. Численні політики закликають громадян не піддаватись паніці.
Щодо нового плану порятунку парламент Кіпру збирається голосувати у четвер ввечері.
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03.04.2013. Комісар ЄС: видобуток сланцевого газу має шанси в
Європі
Видобуток сланцевого газу викликає багато суперечок у Німеччині. Комісар ЄС із
енергетики пропонує припинити емоційну дискусію, щоб країна не пасла задніх у використанні
перспективних технологій.
Комісар ЄС із енергетичних питань Ґюнтер Оттінґер вважає, що Європа має хороші шанси
для видобутку сланцевого газу із глибоких пластів гірських порід. Про це він заявив в інтерв'ю
газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. Водночас він піддав критиці скептичне ставлення в
Німеччині до так званого фрекінгу, як називається технологія видобутку сланцевого газу.
Єврокомісар звернув увагу на те, що фрекінгом цікавиться вже і Польща, й Великобританія.
Постачати до Європи сланцевий газ, за його словами, зможе й Україна.
На думку Оттінґера, дебати про сланцевий газ провадяться в Німеччині надто емоційно.
Він не радить казати остаточне "ні" фрекінгу, інакше, застерігає єврокомісар, країна залишиться
осторонь технологічного розвитку в цій сфері. В Німеччині існує небезпека відкидання потрібних
проектів, заявив політик. На його думку, це може погано відгукнутися в наступному десятилітті.
"Ми повинні бути готовими йти на певні ризики, щоб залишатися конкурентоспроможними", зауважив Оттінґер.
Фрекінг передбачає закачування у надра землі під великим тиском воду та хімічні
реагенти, щоб розколоти породу і з неї міг виділитися газ. Критики вважають, що хімікалії можуть
всотуватися надто глибоко й отруювати підземні води. До того ж, для фрекінгу необхідне буріння
численних свердловин, що трактують як надто значне втручання в природу. Уряд Німеччини хоче
врегулювати використання технологій для видобутку сланцевого газу спеціальним законом.
Deutsche Welle

03.04.2013. Чехія останньою в ЄС підписала додаток до
Лісабонського договору
Президент Чехії Мілош Земан підписав сьогодні у Празі додаток до Лісабонського
договору, який дозволяє створити так званий фонд фінансової стабілізації країн – членів
Європейського Союзу. Таким чином Чехія останньою серед країн ЄС склала свій підпис під
документом.
На церемонії підписання був присутній голова Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу,
який спеціально для цього був запрошений до Праги.
Важливість підписання додатку до Лісабонського договору схвалила низка чеських
політиків, зокрема, міністр закордонних справ Карел Шварценберґ.
Також сьогодні за присутності Земана і Баррозу над празьким Градом – історичною
резиденцією чехословацьких, тепер чеських президентів – був уперше піднятий прапор
Європейського Союзу.
Досі завершити процедуру ратифікування документу, незважаючи на те, що його схвалив
парламент Чехії, відмовлявся попередній чеський президент Вацлав Клаус, відомий своїм
скептичним ставленням до європейських інтеграційних процесів; він залишив посаду менш як
місяць тому.
В. Клаус також категорично заперечував проти підняття над Градом прапора Євросоюзу,
членом якого Чехія є вже майже дев’ять років.
Радіо Свобода

09.04.2013. Кордон ЄС: починає роботу нова Шенгенська
інформаційна система SIS ІІ
Нова інформаційна система Шенгенської зони SIS ІІ зі значним запізненням розпочинає
свою роботу. За допомогою цієї бази даних служби безпеки країн ЄС зможуть швидше і легше
обмінюватися інформацією.
Шенгенська зона, у котрій може здійснюватися вільний рух осіб та предметів без контролю
на внутрішніх кордонах, утворилася після підписання Шенгенської угоди, котра діє від 1995 року.
До Шенгену належать всі країни-члени Євросоюзу окрім Великобританії, Ірландії, Кіпру, Болгарії
та Румунії, а також деякі країни з-поза меж ЄС - Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія та Швейцарія.
Прикордонного контролю немає на внутрішніх кордонах цих країн, проте він існує на зовнішньому
кордоні Шенгенської зони.
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Задля забезпечення безпеки країни-члени Шенгену створили у середині 1990-х років
спільну пошукову базу даних, так звану Шенгенську інформаційну систему (SIS). Нині цю систему
реформували - задля швидшого і легшого обміну інформацією між відомствами країн-членів.
Транскордонний обмін даними від 1995 року
Спершу ця база даних містила інформацію про зниклих осіб, а також тих, котрі перебували
у розшуку або під наглядом. З розширенням Євросоюзу у 2004 році систему доповнили даними з
нових країн-членів ЄС. Також від того часу до бази додалися біометричні дані, відбитки пальців та
фотографії. Нині європейські митні, прикордонні, правоохоронні та судові служби можуть
отримати у цій системі інформацію не лише про зниклих осіб або правопорушників, а і про
предмети, як то автомобілі або зброя. Речник Федерального міністерства внутрішніх справ
Німеччини Маркус Баєр-Поллок підкреслив у розмові з DW важливість тісної співпраці між
країнами-членами Шенгенської зони задля спільної боротьби зі злочинністю.
Створення та програмування SIS II здійснювалося з 2002 року. Розпочати роботу вона мала
ще у 2006 році, проте старт знову і знову відкладали через незадовільні результати перевірок. За
даними Єврокомісії, на неї було витрачено близько 160 мільйонів євро, хоч заплановано було лише
20 мільйонів доларів.
Проблема захисту даних
Обмін даними сам по собі не є чимось новим. "Однак з переходом до другої версії
Шенгенської інформаційної системи буде здійснено централізацію збереження даних", підкреслив у інтерв'ю DW Уповноважений федерального уряду із захисту даних та свободи слова
Петер Шаар. Він підкреслив, що в Європі необхідно запровадити єдиний високий рівень захисту у
сфері обробки даних поліцією. Досягти цього, на думку Уповноваженого, можна за допомогою
національних та європейських служб захисту даних. Вони мають пересвідчитися у належності умов
збереження даних у системі SIS II. При цьому Маркус Баєр-Поллок з Федерального міністерства
внутрішніх справ відзначив, що Німеччина під час переговорів щодо впровадження SIS II завжди
наголошувала на необхідності прописати у загальноєвропейських нормах високий рівень захисту
даних.
Петер Шаар зауважує, що концентрація влади, яка відбувається після створення цієї
системи, не сприяє захисту даних. Як Уповноважений із захисту даних він саме бере участь у
підготовці правової бази для SIS II. Шаар критикує, що у випадку SIS II мова йде про пошукову
базу даних, котра може поєднуватися з іншими новоствореними реєстрами. Для прикладу, до
Європейського реєстру в'їжджаючих та виїжджаючих внесено всіх подорожуючих через
Шенгенську зону. Окрім того, зараз розробляється Візова інформаційна система. До того ж, за
словами Шаара, Єврокомісія надала доступ до SIS II Європолу - європейському поліційному
відомству. "Виникає ситуація, у якій буде зберігатися не лише інформація про підозрілих осіб або
правопорушників-громадян ЄС, а і про щоденні процеси", - наголошує Петер Шаар.
www.dw.de

10.04.2013. Країнам ЄС дозволили припиняти Шенгенські угоди
Комітет Європарламенту з громадянським свободам схвалив зміни в Шенгенському
законодавстві. Вони дають країнам-учасницям угоди право тимчасово призупиняти дію
безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян з третіх країн.
Цей захід є винятковим і запропонований до застосування тільки у разі «істотного й
різкого припливу нерегулярних мігрантів і необґрунтованих прохачів притулку», пояснюють у
прес-службі Європарламенту, яку цитує РІА «Новини».
Для остаточного узгодження запропонованих змін Європарламенту тепер належить
провести переговори з Радою міністрів ЄС.
Застереження про тимчасове зупинення дії безвізового режиму строком на один рік і
більше була запропонована Єврокомісією після того, як тисячі громадян балканських країн, в
основному Сербії і Чорногорії, почали подавати прохання про надання їм притулку в країнах
Шенгену. Приблизно половина всіх заяв були подані в Німеччині.
Безвізовий режим для короткострокових поїздок до країн Шенгенської угоди для громадян
Сербії, Чорногорії та Македонії був введений в грудні 2009 року. Боснія і Албанія отримали цей
привілей в грудні 2010 року.
Контракты
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ВИПРОБУВАННЯ АФГАНІСТАНОМ
25 березня 2013 року Генеральний секретар НАТО Фог Расмуссен заявив про
можливість проведення нового саміту по Афганістану влітку цього року.
Очевидно, що на порядку денному цієї зустрічі глав держав та урядів країн-членів
Альянсу стане ухвалення рішень щодо нової місії НАТО в Афганістані в період
після 2014 року.
Як відомо, процес врегулювання Афганського конфлікту було розпочато
Боннською конференцією в грудні 2001 року, на якій було прийнято рішення про
відновлення цивільної влади на коаліційній основі в рамках перехідного уряду,
прийняття Конституції та проведення вільних виборів в Афганістані. Боннська
угода започаткувала майже десятилітній період відновлення миру в Афганістані,
довгий процес створення політичної структури, в рамках якої має домінувати
цивільна влада, а національні інтереси мають переважати над релігійними чи
племінними розбіжностями.
Черговою віхою цього періоду стала друга Боннська конференція, яка
відбулась через 10 років у грудні 2011 року. На ній був розроблений план
підтримки Афганістану в пост-конфліктний період на наступні 10 років з 2015 по
2024 роки. На цьому Боннському саміті була оголошена програма Десятилітньої
трансформації Афганістану.
Перед цим, на Лісабонському саміті НАТО 2010 року було прийнято
стратегію передачі відповідальності за безпеку в країні національним силам
безпеки до кінця 2014 року. Лідери держав Альянсу погодилися, що після 2014
року основна роль НАТО в Афганістані полягатиме у продовженні підготовки
афганського персоналу, наданні Афганським національним силам безпеки
консультативної та практичної допомоги в рамках діяльності значно меншого за
чисельністю, не бойового контингенту, що замінить МССБ.1
Про реалізацію цієї стратегії йшлося і на Чиказькому саміті НАТО в травні
2012 року, під час якого 60 країн світу та міжнародних організацій висловили
намір прийняти участь в реалізації цієї стратегії.
Країни НАТО та партнери, які беруть участь в місії сприяння стабільності та
безпеки в Афганістані висловили свою готовність сприяти підготовці та
оснащенню Афганських національних сил безпеки (АНСБ) після завершення
перехідного процесу. В Брюсселі в грудні 2012 року на засіданні міністрів
1

Щорічний звіт Генерального секретаря 2012. «Оборона – це важливо».- [електронний ресурс] :
http://www.nato.int/cps/en/SID-08FEEA13895396DA/natolive/opinions_94220.htm?blnSublanguage=true&selectedLocale=uk&submit=select
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закордонних справ країн, які надають свої війська до складу МССБ, було ухвалено
рішення про продовження поточного проекту Цільового фонду для Афганської
національної армії (АНА) з метою забезпечення підтримки афганських збройних
сил після 2014 року. Проект Цільового фонду для АНА стане доповненням зусиль
більш широкої міжнародної спільноти та додатковим джерелом фінансування в
умовах суворої підзвітності.2
Тож на часі - черговий саміт по Афганістану, який має підвести підсумок
виконанню рішень, прийнятих на вищезазначених самітах та засіданнях, і
прийняти план виведення контингентів НАТО та військ США з Афганістану, а
також програму підтримки АНСБ після 2014 року.
Із підвищенням боєздатності АНСБ, повстанський рух зменшується сам
собою: відомо, що майже 5600 бойовиків склали зброю і стали законослухняними
громадянами завдяки Програмі миру та соціальної адаптації, яку запроваджує
уряд Афганістану. Паралельно з тим як підтримка повстанців місцевим
населенням продовжує скорочуватися, останні опитування свідчать про те, що
громадська довіра до АНСБ та впевненість у їхній здатності гарантувати безпеку в
країні залишаються надзвичайно високими. За останні два роки загальний рівень
насильства в країні значно скоротився. У перші вісім місяців 2012 року рівень
насильства по всій країні фактично знизився на 7 відсотків порівняно з
аналогічним періодом 2011 року, а у 2011 році показники впали на 9 відсотків
порівняно з 2010 роком.3
Україна також долучилася до програми Десятиліття трансформації
Афганістану. Вона активно залучена до процесу планування нової місії під
проводом НАТО у форматі «28+6» (28 країн-членів та 6 держав-партнерів
Альянсу: Фінляндія, Швеція, Австралія, Нова Зеландія, Грузія та Україна), що,
безумовно, сприятиме виробленню оптимальних політичних і військових рішень
на довгострокову перспективу. Українська та афганська сторони висловили
обопільну зацікавленість у підготовці військових фахівців на базі українських
навчальних закладів, що має стати фундаментом для подальшого зміцнення
дружніх стосунків між обома країнами. Кабінет міністрів України схвалив Проект
указу Президента України «Про надання гуманітарної допомоги для потреб уряду
Ісламської Республіки Афганістан». Даний проект указу розроблений «з метою
надання підтримки Україною багатонаціональним міжнародним зусиллям у
справі відновлення і забезпечення тривалого миру і стабільності в охопленій
збройним конфліктом Ісламській Республіці Афганістан».
Однак, якщо говорити про проблему безпеки в Афганістані, то вона
залишається ще дуже складною і навряд чи буде вирішена протягом десятиліття
трансформації до 2024 року. В даний час залишки талібів і «Аль-Каїди» вже не
представляють для неї головної загрози. Так чи інакше, вони змістилися на
периферію військово-політичної боротьби в країні. Головною загрозою безпеці
тепер стала влада локальних і регіональних польових командирів, які заповнили
вакуум, що утворився після повалення режиму талібів. Це веде до політичного
розлому Афганістану, тобто повертає його в доталібскій період, коли міжусобна
боротьба лідерів військово-політичних угруповань втягнула країну в політикоекономічну анархію4. Не кращою виглядає ситуація і в Афганських збройних
силах. Значна частина старої техніки знаходиться в розукомплектованому стані і
використовується в якості запчастин. Продовжує відчуватися нестача різних видів
боєприпасів. Велика кількість з'єднань і частин мають значний некомплект
особового складу, рівень відсіву новобранців сягає 25 відсотків. Багато солдатів
Там же.
Там же.
4 Региональный и международный аспект политики Афганистана после свержения режима
талибов. http://uchil.net/?cm=60446
2
3
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мають слабку фізичну підготовку. В армії служить велика кількість (до 80
відсотків) малограмотних і неписьменних солдатів. У військах мають місце тертя
між військовослужбовцями на ґрунті етнічної та релігійної приналежності.
Характерним явищем залишається дезертирство, особливо рядових і сержантів.
Частина військовослужбовців пов'язана з бойовиками озброєної опозиції. Широке
поширення в збройних силах отримала корупція.

Проте, якщо НАТО не впорається з афганською проблемою, воно опиниться
під ризиком втрати свого майбутнього не тільки як організація, що спрямована
протистояти глобальним викликам міжнародної безпеки, але і як структура з
колективною безпекою та обороною євроатлантичного простору.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
22.02.2013. Міністри поглиблюють співробітництво в рамках
Комісії Україна – НАТО
НАТО і Україна, на засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони у п’ятницю
22 лютого, вирішили поглибити своє співробітництво. «НАТО і Україна є важливими партнерами в
галузі безпеки. Протягом багатьох років Україна робить в усі основні операції на чолі з НАТО, в
тому числі в Афганістані, суттєві внески, які всіляко схвалюються», – сказав Генеральний секретар
НАТО Андерс Фог Расмуссен, який головував на засіданні.
Генеральний секретар і український міністр оборони Павло Лєбєдєв обмінялися листами, в
яких підтверджується намір України надати для участі в операції НАТО «Оушен шилд» фрегат і
гелікоптер, які візьмуть участь в боротьбі проти піратів поблизу сомалійського узбережжя.
Цей обмін листами став підтвердженням пропозиції України і готовності НАТО до
здійснення останнього етапу технічної сертифікації, потрібної для того, щоб упевнитися, що
українські сили будуть спроможні ефективно взаємодіяти з кораблями НАТО.
Україна також робить свій внесок в місії на чолі з НАТО в Косові і Афганістані, а також
пообіцяла взяти участь в місії на чолі з НАТО з тренування, дорадчої діяльності і допомоги
афганським силам після завершення місії МССБ в 2014 році.
НАТО надає істотну підтримку поточним реформам сектора безпеки і оборони України. Ці
реформи покликані зробити цей сектор більш сучасним, краще керованим і більш демократично
відповідальним.
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Міністри домовилися про пріоритети, якими буде керуватися співробітництво протягом
наступних п’яти років, серед яких тренування і навчання. Вони також домовилися продовжити
функціонування Цільового фонду, який забезпечує перепідготовку колишніх українських
військових офіцерів, і просувати вперед роботу над Цільовим фондом з підтримки діяльності з
нейтралізації джерел радіоактивності, які є на території колишніх радянських військових об’єктів.
«Ми також пообіцяли підтримати й інші реформи в Україні. Зокрема, рішуче здійснення
реформ заради зміцнення демократії і верховенства права, потрібне народу України і всьому
євроатлантичному співтовариству», – сказав Генеральний секретар.
www.nato.int

28.02.2013. Програма професійної підготовки
досягнення та визначення пріоритетів на майбутнє

в

Україні:

28 лютого 2013 року у приміщенні Центрального будинку офіцерів Збройних сил України
відбулася конференція «Програма професійної підготовки в Україні: досягнення та визначення
пріоритетів на майбутнє».
Метою заходу була оцінка результатів впровадження зазначеної програми протягом 6-ти
років її існування в Україні та визначення шляхів і методів досягнення більшої ефективності в
майбутньому.
Зі вступним словом перед присутніми виступили Керсті Келдер, менеджер Програми
професійної підготовки в Україні, Марчін Кожіел, директор Офісу зв’язку НАТО в Україні,
Альберто Бін, директор управління політичних справ та безпекової політики Міжнародного
секретаріату НАТО, генерал-майор Сергій Борисюк, директор департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України та Юлія Лихач, перший заступник директора Центру адаптації
державної служби до стандартів Європейського Союзу.
На заході представили результати впровадження Програми для підтримки процесу реформ
в Україні, обговорили перспективи на майбутнє та питання залучення інших програм з метою
досягнення її більшої ефективності. Також, у рамках заходу, представили досвід впровадження
зазначеної програми в Грузії.
www.nato.int

09.04.2013. В Україні триває реалізація демілітаризаційного
проекту Трастового фонду НАТО з утилізації надлишкової
стрілецької зброї
8 квітня у Державному підприємстві “Укроборонсервіс” відбулася міжнародна
конференція, присвячена більш широкому інформуванню українського суспільства та міжнародної
спільноти про здійснення демілітаризаційного проекту Трастового фонду НАТО в Україні.
Головною темою заходу стало залучення додаткових добровільних фінансових внесків
країн-членів НАТО на проведення 2-го етапу утилізації, згідно з яким планується знищити 73,5
тисяч тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 млн. протипіхотних
мін ПФМ-1 протягом чотирьох років.
Своїм баченням перспективи поділилися менеджер програм загальних проектів Агенції
НАТО з матеріально-технічного забезпечення (NAMSA) Бюлент Тюдеш, заступник Голови Місії
Посольства США в Україні Ерік Шульц, а також виконуючий обов’язки директора бюро зі
скорочення та нерозповсюдження озброєнь Держдепартаменту США Стівен Костнер.
«Для виконання запланованих об’ємів утилізації у повному обсязі в зазначені строки нам
необхідно ще цього року отримати близько 4 мільйонів євро добровільних внесків», – зазначив
Бюлент Тюдеш.
Фінансова допомога Трастового фонду на другому етапі проекту становитиме близько 25
мільйонів євро. Однією з основних проблем недостатньої фінансової підтримки проекту сьогодні є
зменшення кількості країн-донорів. Їх кількість порівняно з першим етапом проекту зменшилась
із 18 до 7. За словами Стівена Костнера, фінансовий внесок США становить 4,6 млн. доларів, але
лише на добровільних внесках від США Україна не зможе впоратися з виконанням проекту.
Серед присутніх заходу були представники посольств Болгарії, Латвії, Туреччини та
Німеччини. Військове відомство представляв заступник начальника Генерального штабу ЗС
України генерал-лейтенант Григорій Саковський, який висловив подяку міжнародній спільноті за
надану матеріально-технічну допомогу нашій країні і відзначив виробничу потужність
вітчизняних державних підприємств оборонно-промислового комплексу.
Довідково
Перший етап проекту розпочався у 2006 році та успішно завершився в кінці 2011 року. У
рамках першого етапу проекту знищено 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч одиниць легких
озброєнь і стрілецької зброї (ЛОСЗ) і 1 тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).
Крім того, за фінансової підтримки Трастового фонду НАТО на Донецькому казенному заводі
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хімічних виробів виготовлено та встановлено обладнання (інсинератор) зі спалювання
боєприпасів малого калібру та елементів боєприпасів. Внесок Трастового фонду у цей етап проекту
становив 10,8 млн. євро.
Другий етап проекту розпочався у квітні 2012 року підписанням нових контрактів на
утилізацію зброї та боєприпасів. Планується знищити 73,5 тисяч тонн звичайних боєприпасів, 366
тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін ПФМ-1.
Країнами-донорами цього етапу проекту на сьогодні виступають США, Німеччина,
Швейцарія, Туреччина, Ірландія. Європейський Союз виступає спонсором утилізації
протипіхотних мін.
У рамках другого етапу проекту залучені виробничі потужності Державного підприємства
“Укроборонлізинг” у м. Кам’янець-Подільський з утилізації стрілецької зброї, “Центр УОС-ДМ”
Державного підприємства “Укроборонсервіс” з утилізації звичайних боєприпасів, Державний
науково-дослідний інститут хімічних продуктів у м. Шостка, Донецький казенний завод хімічних
виробів, Державне підприємство “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний
завод”.
18 квітня 2012 року підписані тристоронні контракти (НСПА (Агенція НАТО з матеріальнотехнічного забезпечення і постачання) – Міністерство оборони України – головні виконавці) на
виконання робіт з утилізації звичайних боєприпасів та стрілецької зброї в рамках другого етапу
проекту.
1 лютого 2013 року у Києві, у приміщенні Офісу зв’язку з НАТО в Україні, відбулося
підписання тристороннього Контракту з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) між
Міністерством оборони України, Агенцією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і
постачання (НСПА)
та
Державним
підприємством
“Науково-виробниче
об’єднання
“Павлоградський хімічний завод”.
Внесок країн-донорів на утилізацію мін складатиме 1,8 млн. євро, термін виконання –
близько 3,5 років.
Урядовий портал

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
25.03.2013. НАТО планує саміт щодо Афганістану
У НАТО опрацьовують питання щодо проведення зустрічі глав держав та урядів країнчленів з метою обговорення прогресу операції в Афганістані.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на брифінгу у понеділок.
«Питання про можливу зустріч лідерів порушено. Але рішення не прийнято. Це лише пропозиція,
яка обговорюється. Середина 2013 року стане вагомою віхою для Афганістану. Адже у середині
року ми повністю передамо афганцям відповідальність», - зауважив глава Альянсу.
Расмуссен, наголосив, що можлива зустріч лідерів країн НАТО у цей період стане доброю
нагодою для відзначення важливої для Афганістану події та ухвалення подальших рішень щодо
нової місії Альянсу в Афганістані у період після 2014 року.
УКРІНФОРМ

30.03.2013. НАТО розгорне в Польщі захист тільки від ракет
ближньої та середньої дальності
У Польщі все-таки будуть розгорнуті ракетні комплекси в рамках європейської системи
протиракетної оборони (ЄвроПРО), однак це будуть системи для захисту від ракет ближньої та
середньої дальності, а не міжконтинентальних балістичних ракет. Про це повідомив заступник
генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу в ефірі радіостанції "Ехо Москви".
"Тепер можна ні на секунду сумніватися в тому, що система ПРО не становить жодної
загрози проти Росії", - зазначив Вершбоу.
Нагадаємо, що раніше США повідомили про намір скорегувати схему розміщення
протиракет у рамках створюваної разом з НАТО системи ЄвроПРО. У зв'язку із зростанням загрози
з боку КНДР у Вашингтоні вирішили зосередитися на створенні додаткових елементів ПРО на
Алясці та інших пунктах на основній території США.
РБК - УКРАЇНА

01.04.2013.Грузія
планує
підприємства з країнами НАТО

створити

спільні

військові

Міністерство оборони Грузії розглядає можливість створення спільних підприємств з
деякими країнами-членами НАТО щодо модернізації озброєння і військової техніки.
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З такою заявою виступив у Тбілісі на засіданні парламентського комітету з питань оборони
та безпеки міністр оборони країни Іраклій Аласанія.
Він, зокрема, зазначив, що для бронемашин, модельні варіанти яких вже існують,
необхідні певні доробки. "Можливо, на цьому напрямі ми створимо спільні виробництва з нашими
партнерами з НАТО", - сказав міністр.
Він пояснив, що всі країни, перед якими стоять загрози (а Грузія досі перебуває у стані
постійної бойової готовності після бойових дій в Абхазії та Південної Осетії у 2010 році),
переходять на самозабезпечення. "Для цього необхідно вкладення солідних коштів, і за часів
правління минулої влади про це думали. Це дуже важливо, і ми спробуємо, щоб ця тема
залишалася актуальною", - наголосив І.Аласанія.
Крім того, міністр оборони повідомив, що Грузія візьме участь у новій місії НАТО в
Афганістані після завершення операції ISAF у 2014 році. "Ймовірно у квітні до нас приїде адмірал
Джеймс Ставрідіс (командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі). З ним ми більш
детально поговоримо про це", - додав І.Аласанія.
Як відомо, до кінця 2014 року основна частина контингенту ISAF (Міжнародних сил
сприяння безпеці в Афганістані) покине територію країни. Планується, що після 2014 року в країні
почне працювати інша місія, яка матиме назву "Рішуча підтримка" ("Resolute Support"). Вона
зосереджуватиметься, передусім, на підготовці афганських сил безпеки та наданні їм підтримки, у
тому числі, через радників.
ЕвроАнтлантика

01.04.2013.Молдова не хоче
Придністровського врегулювання

залишати

НАТО

осторонь

Північноатлантичний альянс не може залишатися байдужим до питань Придністровського
врегулювання, оскільки зацікавлений у забезпеченні стабільності, безпеки і передбачуваності
зовнішніх меж Євросоюзу.
Таку думку в інтерв'ю радіостанції Europa Libera висловив виконуючий обов'язки
заступника міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Андрій Попов.
"Попри те, що НАТО не є безпосереднім учасником переговорів щодо Придністровського
врегулювання, Північноатлантичний альянс зацікавлений у забезпеченні стабільності та безпеки
зовнішніх кордонів Євросоюзу, тому альянс не може залишатися байдужим до питань
врегулювання конфлікту на Дністрі", - підкреслив Попов.
За його словами, відповідно до Плану дій Молдова-НАТО, Альянс має намір і надалі
проводити регулярні консультації щодо ключових питань убезпечення на Дністрі, у рамках яких
особлива увага приділятиметься перебуванню на території Придністров'я військового контингенту
Російської Федерації, а також складам боєприпасів у селі Колбасна.
Як відомо, за конституцією Республіка Молдова є нейтральною державою. Але це не
заважає Кишиневу проводити спільні з НАТО військові навчання. Раніше Придністров'я відвідали
військові спостерігачі з Канади, яка є членом НАТО.
ЕвроАнтлантика

01.04.2013. CША направили в Південну Корею винищувачі F - 22
США в ніч на понеділок направили в Південну Корею два винищувачі F - 22 Raptor. Вони
візьмуть участь в американсько-південнокорейських навчаннях Foal Eagle.
Літаки вилетіли з бази ВПС США на Окінаві і приземлилися на корейській базі Осан.
Нагадаємо, минулого тижня участь у навчаннях взяли бомбардувальники-"невидимки" В2 ВПС США, що викликало різке невдоволення Пхеньяну.
Влада КНДР минулої суботи заявила, що відносини двох корейських держав перейшли в
стан "військового часу", і за законами "військового часу" вони діятимуть у разі ворожих
"провокацій", які можуть перерости в повномасштабну або навіть ядерну війну.
На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань
США і Південної Кореї відмовилася від усіх угод із Південною Кореєю про ненапад і
денуклеаризацію, а також припинила дію Угоди про перемир'я, яка була укладена для закінчення
Корейської війни 1950-1953 років із США, що воювали тоді під прапором ООН. КНДР також
виступила із погрозою завдати ядерного удару по території США.
Євроантлантична - Україна
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ВІЗИТ МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ ДО МОСКВИ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ
ВІДНОСИН
Кінець березня позначився вже традиційними зустрічами керівників
зовнішньополітичних відомств України і Росії, на яких визначається порядок
денний двосторонніх відносин двох країн протягом 2013 року та обговорюється
річний план міжвідомчого співробітництва. Тож ключовими проблемами, які
підлягали обговоренню під час першого візиту Міністра закордонних справ
України Леоніда Кожари до Москви 28-29 березня були: головування України в
ОБСЄ, взаємодія з Митним Союзом, інтеграційні процеси на пострадянському
просторі, делімітація кордону в Азовському морі та Керченській протоці, а також
умови перебування та функціонування Чорноморського флоту РФ на території
України.
Головною особливістю цієї зустрічі, чи не вперше, стало чітке формулювання
Леонідом Кожарою української позиції та пріоритетів зовнішньої політики
України у вирішенні зазначених проблем. Така однозначна позиція вносить
ясність у двосторонні відносини і сприяє конструктивному вирішенню означених
проблем. По-перше, вона свідчить про відхід України від політики
«балансування» і чітке позиціонування по відношенню як до Митного Союзу так і
ЄС. По-друге, вона позбавляє Росію ілюзій на швидке залучення України як до
Митного, так і Європейського Союзів. Це змусить Росію вибудовувати більш
реалістичні сценарії своїх відносин з Україною. По-третє, тверда і послідовна
позиція змусить Російську Федерацію рахуватися з правом України обирати такі
інтеграційні проекти, які відповідають її власним національним інтересам.
Можливо таке позиціонування не передбачає швидкого вирішення проблем,
проте воно буде наближати сторони до взаємоприйнятного обопільного
компромісу та сфер співпадіння інтересів. Однією з таких сфер є врегулювання
Придністровського конфлікту. Для України воно видається чи не найголовнішим
пріоритетом її головування в ОБСЄ, оскільки зачіпає не тільки питання
регіональної безпеки, але й інтересів її власної національної безпеки. Обговорення
придністровської проблематики під час зустрічі в черговий раз виявило всю
складність гармонізації інтересів ключових гравців, залучених до урегулювання
придністровського конфлікту.
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Знаходження взаємоприйнятної моделі відносин з Митним Союзом
виявилось самою складною і найбільш злободенною проблемою під час зустрічі в
Москві. Позиція української сторони на цей раз була досить чіткою, твердою і
послідовною, і тому не викликала відвертих заперечень з боку російських
високопосадовців. Як заявив у своєму інтерв’ю Л. Кожара «Україна не зацікавлена
в повноправному членстві в Митному союзі. Водночас пріоритетом є економічні
відносини з Євросоюзом». «Оскільки на сьогодні європейська інтеграція
визначена як пріоритет номер один і це закріплено в законах, Україна не може
ставити питання про повноправне членство в МС», - сказав міністр.
Він пояснив, що потенціал, який є на сьогодні з Митним союзом,
викликаний, передусім, сталими зв'язками у минулому, "тобто перспектива
розширення існує, але не така, як з країнами Європейського союзу". "Тому для
України відносини з ЄС, передусім у сфері економіки, мають пріоритетний
характер»5.
Другий меседж, який озвучив український міністр, стосувався пошуку
прийнятної моделі відносин України з Митним Союзом. Зокрема Л. Кожара
зазначив  «Наша позиція тут гранично проста. Ми хочемо зону вільної торгівлі із
країнами Митного Союзу»6.
В результаті зустрічі міністри домовились прискорити вирішення на
взаємовигідній основі принципіальних питань двостороннього порядку денного.
Для Росії такими є переозброєння Чорноморського флоту та звільнення від сплати
мита на постачання товарів для нього. Для України  делімітація морського
кордону в Азовському морі та Керченській протоці. Проте, вирішення цих питань
ще далеке від взаємовигідності, оскільки російська сторона звикла їх вирішувати
за рахунок України і така стратегія завжди приносила їй позитивний результат.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
20.03.2013. Микола Азаров заявив, що план заходів щодо
асоціації з ЄС на 2013 рік виконується у визначені терміни
Прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив на важливості дотримання і надалі
визначених термінів та технічних завдань на розробку нормативних актів з виконання плану
першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік. Про це він заявив на засіданні
Кабінету Міністрів 20 березня.
«Уряд приділяє особливу увагу виконанню плану першочергових заходів щодо інтеграції
України до ЄС на 2013 рік. Загалом затримок у виконанні зазначеного плану немає. З огляду на
важливість цієї роботи доручаю і далі ретельно дотримуватись визначених термінів та технічних
завдань на розробку нормативних актів», - наголосив Глава Уряду, додавши, що цього року Уряд
готується до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Микола Азаров нагадав, що план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на
2013 рік був ухвалений 13 лютого і вже сьогодні можна говорити про перші конкретні результати,
пов’язані з його виконанням.
За його словами, підписано угоди щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС. 4
березня Кабінет Міністрів
затвердив план першочергових заходів щодо удосконалення
законодавства з питань проведення виборів та щодо проведення інституційної реформи у сфері
здійснення моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання.
Микола Азаров повідомив, що найближчим часом Уряд розгляне законопроект щодо
реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Законопроект про внесення
змін до Митного тарифу України. Проект постанови щодо використання у 2013 році коштів, які
5

Кожара: Україна не може бути повноправним членом МС, пріоритет - Євросоюз
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надійшли від ЄС в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка
впровадження Енергетичної стратегії України» та щодо використання у 2013 році коштів, які
надходять від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання
Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії».
Крім того, за словами Прем’єр-міністра, підготовлено та внесено на розгляд Кабінету
Міністрів проект розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері
інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської
інтеграції України на 2013-2017 роки».
Урядовий портал

20.03.2013. Громадська рада Мінагрополітики
Програму активізації розвитку економіки

схвалила

19 березня відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та
продовольства. Учасники обговорили основні заходи, які передбачені Державною програмою
активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки та безпосередньо стосуються аграрного сектору.
Окрім цього, на засіданні були порушені питання модернізації зернової логістики та місця України
насвітовому ринку зерна.
Заступник директора Департаменту економічного розвитку аграрного ринку
Мінагрополітики Сергій Петренко поінформував членів Громадської ради та запрошених осіб про
основні завдання, які стоять перед АПК, та яких результатів вдасться досягти протягом
найближчих двох років завдяки реалізації Програми активізації розвитку економіки.
«Вітчизняний аграрний комплекс забезпечує продовольчу безпеку держави та нарощує
обсяги виробництва та експортний потенціал держави. Тому, для закріплення позитивної
динаміки, у 2013-2014 роках планується впроваджувати масштабні загальнонаціональні
інвестиційні проекти в тваринництві, удосконалювати механізми державної підтримки придбання
сучасної сільгосптехніки вітчизняного виробництва, збільшувати площі багаторічних насаджень,
створювати сировинні зони для розвитку виробництва безпечних і якісних харчових продуктів,
відновити та модернізувати систему зрошення на Півдні України, розвивати інфраструктуру
аграрного ринку, створити на базі Аграрного фонду публічне акціонерне товариство
«Агрофінфонд», будувати та реконструювати хлібопекарські підприємства, перепрофільовувати та
відновлювати роботу спиртових заводів», − повідомив Сергій Петренко.
Реалізувавши всі ці плани, Україна повністю буде забезпечена продовольством, експорт
якого збільшиться, що принесе значні доходи до скарбниці держави.
Зараз же Україна входить до десятки світових лідерів за обсягами виробництва та експорту
зернових. Про це повідомив президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.
«Якщо Україна збільшить урожайність кукурудзи до рівня США, а пшениці та ячменю − до
рівня Франції, то це дасть можливість збирати 110 мільйонів тонн цих трьох культур. А значить −
займати перші місця в світі за їхнім експортом», − наголосив Володимир Клименко.
Для того ж, щоб зібраний урожай було де зберігати та звідки продавати за кордон,
експерти радять модернізувати зернову логістику. В тому числі − звернутися до Прем’єр-міністра з
ініціативою провести робоче засідання з цього питання.
Урядовий портал

20.03.2013. Азаров: газові контракти розірвати неможливо
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що газові контракти між державними
компаніями "Газпром" і "Нафтогаз", підписані в 2009 році, не містять юридичних зачіпок, які
дозволили б Україні розірвати їх в судовому порядку. Заява пролунала під час зустрічі пана
Азарова із заступником держсекретаря США Венді Шерман у Києві.
"Мене часто запитують, а чому його [контракт] через суд не розірвати? Ми це давним-давно
зробили, якби в контракті була б хоч найменша юридична зачіпка для розірвання цього контракту.
Але її немає. Договір абсолютно безправний для України", - цитує українського прем'єра
інформаційне агентство Бі-Бі-Сі.
Микола Азаров скористався нагодою, щоби вчергове покласти провину за невигідні для
української економіки газові контракти на попередню владу. Він висловив надію на те, що газову
суперечку між Україною і Росією буде врегульовано не через міжнародний арбітраж, а шляхом
двосторонньої домовленості.
"Тимошенко підписала з Путіним контракт, за яким ми зобов'язані купувати більше 40
млрд кубометрів на рік. Якщо ми, наприклад, купуємо газу менше, то ми зобов'язані платити за
цей недобраний газ", - зазначив Микола Азаров.
Він також говорив про виставлений Україні рахунок на майже 7 млрд доларів за недобір
газу в 2012 році.
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Українська компанія стверджує, що заздалегідь повідомляла "Газпром" про намір знизити
закупівлі природного газу у 2012 році.
Україна в 2012 році скоротила імпорт природного газу на 26,5% порівняно з 2011 роком - до
32,9 млрд кубометрів.
Однак згідно з контрактом, перегляду якого українська влада безуспішно домагається вже
три роки, "Нафтогаз" повинен був купити 52 млрд кубометрів газу, а мінімальні зобов'язання (takeor-pay) складають 41,6 млрд куб.м.
У січні 2009 року прем'єр-міністри України і Росії домовилися про припинення газової
війни
Максимальне зниження контрактного обсягу закупівлі газу не має перевищувати 20%, при
цьому така угода повинна бути укладена не пізніше, ніж за шість місяців до початку року поставки
і реалізовуватися за згоди сторін.
"Нафтогаз" вів переговори з "Газпромом" про зниження мінімального обов'язкового обсягу
закупівлі до 27 млрд кубометрів на рік, але сторони не дійшли згоди.
Українська влада намагалася переконати Захід у тому, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко
засуджена до семи років тюрми саме за те, що перевищила свої посадові повноваження і завдала
державі збитків, підписавши з Росією заздалегідь невигідні для України контракти терміном до
2019 року.
Не заперечуючи факту невигідності для Києва підписаних у січні 2009 року контрактів,
західні експерти не погоджуються з твердженнями української влади про кримінальну складову в
діях екс-прем'єра.
ЄС і США називають вирок у справі Юлії Тимошенко проявом вибіркового правосуддя, яке
українська влада застосовує для переслідування політичних опонентів.
ВВС Україна

21.03.2013. МЗС: Рекомендації,
Єврокомісії, Україна вже врахувала

що

містяться

у

звіті

Основні рекомендації, що містяться у звіті Європейської Комісії та Європейської служби
зовнішньої діяльності про прогрес у реалізації європейської політики сусідства у відношенні
України у 2012 році, українська сторона вже врахувала. Про це йдеться в повідомленні прес-служби
Міністерства закордонних справ України.
«Попередній аналіз звіту свідчить, що основні рекомендації, що містяться в цьому
документі, вже враховані українською стороною», - йдеться у повідомленні.
МЗС відзначає об'єктивну оцінку досягнень у двосторонніх відносинах і позитивних
зрушень в процесі реалізації реформ в Україні.
Зокрема, серед них - парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та узгодження
подальших кроків з метою її підписання, прогрес у реформуванні системи правосуддя, набуття
чинності нового КПК, схвалення законодавства про адвокатуру і свободу зборів, створення
Національного превентивного механізму, початку діяльності Конституційної асамблеї, прогрес в
енергетичній сфері та імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму, підписання
оновленого угоди про спрощення оформлення віз.
У МЗС зазначили, що за результатами комплексного вивчення звіту відповідні пропозиції
будуть внесені на розгляд причетних міністерств та відомств України з метою подальшого
обговорення в рамках діяльності спільних з ЄС робочих органів.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Леонід Кожара переконаний, що українська
влада зможе виконати умови для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на
саміті «Східного партнерства» в листопаді цього року, і сподівається, що ЄС прийме «політичне
рішення» про підписання даного документа.
ForUm

26.03.2013. Визначено міністерства, відповідальні за виконання
заходів щодо євроінтеграції
Кабінет Міністрів на своєму засіданні 25 березня ухвалив план щодо виконання у 2013 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу. Відповідне урядове розпорядження, проект якого розробляло Міністерство юстиції,
визначає центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання відповідних завдань, та
встановлює строки для їх виконання, повідомляє урядовий портал.
За словами Міністра юстиції Олександра Лавриновича, документ, зокрема, містить 58
заходів з ухвалення нормативно-правових актів, спрямованих на адаптацію законодавства України
до законодавства ЄС тавизначених у Рішенні національної безпеки та оборони від 12 березня 2013
року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України».
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Зокрема, завдання стосуються прийняття законодавчих та видання інших нормативноправових актів, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України.А також – реалізації заходів з метою забезпечення необхідних умов, для
підписання у 2013 році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Серед головних виконавців указаних заходів найчастіше фігурують Міністерство
закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції. А також, з огляду на
поставлені завдання, до їх виконання будуть залученіМіністерство охорони здоров‘я, Мінфін,
Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Центральна виборча комісія, Генеральна прокуратура,
Державна пенітенціарна службата інші органи.
На Міністерство юстиції покладається здійснення постійного моніторингу виконання
указаного плану.
Передбачається, що виконання планудозволить забезпечити системність та послідовність
процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС в рамках виконання зобов’язань, у
тому числі тих, якіможуть бути покладені на Україну після підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Гал-інфо

27.03.2013. Арифметика української багатовекторності
Перманентно на роздоріжжі?
Продовжуючи політику "багатовекторності", український уряд одночасно створює групу
високого рівня із поглиблення співробітництва із Митним союзом та готує конференцію зі
створення тристороннього газового консорціуму із залученням ЄС.
При цьому створену Кабміном групу високого рівня зі співпраці з Митним союзом очолив
віце-прем'єр Юрій Бойко, який курує енергетичні питання. Водночас про активну підготовку
круглого столу, під час якого обговорюватиметься можливість приєднання ЄС до консорціуму з
управління українською ГТС, повідомив міністр енергетики Едуард Ставицький. Цю заяву
урядовець зробив під час чергової зустрічі у Брюсселі із єврокомісаром з питань енергетики
Гюнтером Еттінгером.
Виглядає, що візити нинішнього міністра енергетики до Брюсселя стають чи не так само
частими, як візити екс-міністра енергетики, а нині віце-прем'єра Юрія Бойка до Москви. Проте на
якому із цих напрямків відбуваються реальні події, а який є лише приводом для певного
"інформаційного потоку"?
Напрямок, все ж таки, один?
Експерт з питань енергетики Олександр Нарбут каже, що судити треба за класичним
методом, оцінюючи не заяви, а реальні справи.
"З точки зору справ, ефективність пана Ставицького навіть на посаді міністра екології
виявилася вищою, ніж ефективність пана Бойка на посаді міністра енергетики. Я маю на увазі
успішне проведення відповідних тендерів та підписання угоди із Shell",- каже експерт.
З іншого боку, каже Олександр Нарбут, оцінюючи призначення Юрія Бойка керівником
групи із поглиблення співпраці із Митним союзом, треба пам'ятати, що впродовж останніх трьох
років саме він провадив переговори щодо зниження ціни на російський газ, - поки що безуспішно.
"Як на мене, то і переговорів, як таких, не було", - каже пан Нарбут. "Те, що Бойко всі три
роки видавав за переговори, було радше консультаціями, в рамках яких, мені здається, досягалися
домовленості у комерційній сфері роботи не стільки державних компаній, скільки групі Дмитра
Фірташа - Ostсhem Holding, який став чимось подібним до РосУкрЕнерго із постачання російського
газу спочатку для підприємств холдингу, а нині вже розширює свою діяльність за ці межі".
Про те, що нині, все ж таки, більш реальним є європейський напрямок, говорить і експерт з
питань енергетики Володимир Саприкін. Але, каже експерт, Київ змушений підтримувати і
східний вектор, квінтесенцією якого нині є Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.
"Налагодження співпраці з Митним союзом - це така вимушена робота, або робота, без якої
неможливий розвиток енергетичного сектора України, бо ми ще є дуже залежними від російських
енергоносіїв. Але мені здається, що наразі Київ не збирається приєднуватися до Митного союзу і
намагається виконати певні завдання для підписання угоди про асоціацію із Європейським
Союзом", - каже пан Саприкін. Він додає, що у статусі спостерігача у Митному союзі, про який у
Києві заявили на вищому рівні, немає нічого небезпечного. Але якщо Росія наполягатиме на
тіснішій інтеграції, проблеми неодмінно з'являться.
Консорціум, все ж таки, на двох?
Про те, у якому напрямку вирішить рухатися українське керівництво, можна буде судити і
по непрямих кроках, каже експерт. Наприклад, якщо Київ вирішить вийти із Європейського
енергетичного співтовариства, що нещодавно Клацнути порадив зробити Україні російський
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прем'єр, це означатиме, що "Україна, чи радше, її керівництво, має намір приєднати країну до
Митного союзу".
З іншого боку, продовження членства України у Енергетичному співтоваристві, і подальша
уніфікація правил роботи на українському енергетичному ринку із європейськими правилами,
особливо, що стосується умов так званого "Третього енергетичного пакету", означатиме, що
залучити Росію до членства у консорціумі з управління українською ГТС не вдасться, - вважає
Володимир Саприкін.
Олександр Нарбут взагалі вважає, що ідея консорціуму з управління українською ГТС від
самого початку була нав'язана Україні зовні.
"На жаль, ми, замість того, щоб відійти від цієї нав'язаної нам ідеї, і надалі витанцьовуємо
довкола неї. А європейські партнери просто змушені підтримувати діалог на задану тему", - каже
пан Нарбут.
Певною відповіддю на думки експертів стала заява українського міністра закордонних
справ Леоніда Кожари в інтерв'ю російській агенції "РИА-Новости" про те, що Україна не
припинятиме членства у Європейському енергетичному співтоваристві, хоча й не задоволена
нинішнім рівнем співпраці.
"На сьогодні ми не збираємося переглядати наші домовленості. Ми вважаємо, що участь
України у Європейському енергетичному співтоваристві в цілому має позитивний вплив як на
європейську сторону, так і на Україну", - заявив пан Кожара.
Леонід Кожара також заявив, що у своїх відносинах із Митним союзом Україна
керуватиметься міжнародними зобов'язаннями, думкою громадян та висновками експертного
середовища, які, за словами пана Кожари, "є неоднозначними".
Утім, міністр в чергове заявив, що не вважає, що Україна має зробити вибір між ЄС та
Росією, аби кудись рухатися. Всі ці заяви Леонід Кожара зробив напередодні свого візиту до
Москви.
BBC Україна

27.03.2013. Кожара: Україна не може бути повноправним
членом МС, пріоритет - Євросоюз
Україна не зацікавлена в повноправному членстві в Митному союзі. Водночас пріоритетом
є економічні відносини з Євросоюзом. Про це міністр закордонних справ Леонід Кожара сказав в
інтерв'ю РІА Новости.
"Оскільки на сьогодні європейська інтеграція визначена як пріоритет номер один і це
закріплено в законах, Україна не може ставити питання про повноправне членство в МС", - сказав
міністр.
Він пояснив, що потенціал, який є на сьогодні з Митним союзом, викликаний, передусім,
сталими зв'язками у минулому, "тобто перспектива розширення існує, але не така, як з країнами
Європейського союзу". "Тому для України відносини з ЄС, передусім у сфері економіки, мають
пріоритетний характер. Сам Європейський союз говорить про те, що членство в МС виключає
асоціацію з ЄС", - сказав Кожара.
При цьому, за його словами, усі об'єднання на пострадянському просторі становлять
великий інтерес для України, "передусім СНД, в якому Україна бере дуже активну участь". Це
також Митний союз, який на сьогодні є найбільшим торговим партнером України, тому Київ
шукає шляхи, як поглибити співпрацю. "Ми сподіваємося, що Україна отримає певний політичний
і юридичний статус спостерігача і зможе розвивати поглиблену співпрацю з МС", - сказав міністр.
За його словами, переговори з Російською Федерацією йдуть досить тривалий час і вже є
прогрес. "Зокрема, ми відчуваємо, що на сьогодні Україна може отримати статус спостерігача при
Митному союзі", - сказав Л.Кожара.
Він зазначив, що при уряді створена спеціальна група, яка якраз аналізує усі статутні
документи Митного союзу. "Ми для себе маємо визначити, яку частину з цих документів Україна
могла б прийняти і ратифікувати, для того, щоб дійсно наша співпраця могла бути глибшою і
інституціональною, щоб ми могли отримати певний політико-юридичний статус і при Митному
союзі, як при організації, і при його окремих органах", - вважає голова МЗС України.
Укрінформ

27.03.2013. Кожара назвав і Росію, і ЄС привабливими для
України
Міністр закордонних справ Леонід Кожара назвав у вівторок помилковою думку, що
Україна перебуває на роздоріжжі між Європейським Союзом та Росією.
Саме у відмінностях між ними і їхній різноманітності й полягає привабливість їх обох для
України, заявив міністр в інтерв’ю офіційній «Російській газеті» напередодні візиту до Росії.
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За його словами, з цього огляду треба говори не стільки про вибір для України, скільки про
пошук взаємодоповнень, а також про те, що Україна, реалізовуючи свої євроінтеграційні
прагнення і розвиваючи тісне партнерство з Росією, тим самим наближає обидві ці сторони між
собою.
Інтерв’ю вийшло друком у середу і вже оприлюднене на сайті «Російської газети».
Леонід Кожара має прибути з дводенним візитом до Росії в четвер.
Радіо Свобода

28.03.2013. Київ не планує розглядати питання про вихiд з ЄЕС МЗС
Україна не має намiру розглядати питання про вихiд з Європейської енергетичної
спiльноти (ЄЕС), заявляють у Мiнiстерствi закордонних справ України.
"Участь в енергетичнiй спiльнотi дає Українi значнi переваги у вiдносинах з ЄС, тому,
звичайно, ми не маємо намiру розглядати питання про вихiд", - повiдомив агентству "IнтерфаксУкраїна" в. о. директора департаменту iнформацiйної полiтики МЗС Євген Перебийнiс у середу.
За його словами, спiвпраця в енергетичнiй сферi є одним iз ключових прiоритетiв вiдносин
Україна-ЄС, i приєднання Києва до енергетичної спiльноти - це свiдоме рiшення на шляху
євроiнтеграцiйних прагнень країни.
Представник МЗС запевнив, що уряд України залишається послiдовним у виконаннi своїх
зобов'язань у рамках участi в договорi про енергетичну спiвпрацю та розраховує на активну
позицiю ЄС у питаннi консолiдацiї зусиль iз метою вироблення чiтких, прозорих i справедливих
правил гри в енергетичнiй сферi.
"Крiм того, українська сторона розраховує на досягнення балансу iнтересiв мiж Україною
як основним транзитером енергоресурсiв, РФ - як провiдним постачальником та ЄС - як кiнцевим
споживачем", - наголосив Є.Перебийнiс.
Ранiше прем'єр-мiнiстр Росiї Дмитро Медведєв заявив, що участь РФ у консорцiумi щодо
української ГТС можлива у разi вiдмови Києва вiд приєднання до енергетичних правил ЄС.
"Альянс мiж Росiєю та Україною може бути лише за умови виходу України з цiлої низки iнститутiв,
що включають договiр приєднання до Енергетичного союзу", - заявив росiйський прем'єр.
МЗС України

28.03.2013. Азаров похвалився "першими молекулами" газу із
Угорщини
Офіційний візит українського прем'єра до Угорщини збігся у часі із початком поставок до
України газу із Європи через україно-угорський кордон за реверсною схемою.
"Мені дуже приємно повідомити, що сьогодні - і це знаменно - україно-угорський кордон
перетнула перша молекула, жартома, звичайно, угорського газу за реверсною системою поставок
газу до України. Це, без перебільшення, дуже велика подія, тому що вона реально означає прорив
енергетичної залежності України", - заявив Микола Азаров.
Речник українського прем'єра Віталій Лук'яненко також розповів, що під час зустрічі
Миколи Азарова із головою угорського уряду Віктором Орбаном, обговорювалося питання
збільшення реверсних поставок через територію Угорщини до 10 млрд кубометрів, хоча нині, за
словами пана Лук'яненка, існує технічна можливість постачання лише 2 млрд кубометрів газу на
рік.
Там же у Будапешті міністр енергетики України Едуард Ставицький заявив, що у березні
Україна практично не імпортувала російський газ через "неврегульованість цінового питання". Він
також підкреслив, що український уряд і надалі працюватиме над диверсифікацією шляхів
отримання енергоносіїв, сподіваючись, що це вплине на позицію Росії щодо перегляду ціни на газ
для України. Він також повідомив, що поставки газу із Європи можуть зрости і до 7 мілрд кубів на
рік, "якщо економічна ефективність дозволятиме нам купувати".
Наприкінці 2012 року Україна почала отримувати газ із Німеччини через територію
Польщі, використовуючи свою газотранспортну систему у реверсному режимі - із Заходу на Схід.
Утім, обсяги цих поставок поки що є дуже незначними у порівнянні із тим, скільки Україна
імпортує російського газу.
Експерти також звертають увагу, що за своїм походженням цей газ цілком може бути
російським, який потрапив до Німеччини через Північний потік. Проте навіть за таких умов він є
дешевшим, аніж російський газ, що надходить одразу до України із території Росії, і, як
повідомляли в уряді, у січні 2013 року коштував 390 доларів за тисячу кубометрів, тоді як
російський газ у цей період коштував 406 доларів за тисячу кубів, а у ІV кварталі 2012 року - 430
доларів за тисячу кубів.
Водночас оглядачі також наголошують, що реверсні поставки стали можливими завдяки
положенням Європейської енергетичної хартії, яка гарантує рівний доступ усіх учасників ринку до
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енергетичної інфраструктури. Такі вимоги Європейської енергетичної хартії стали однією із
головних причин того, чому свого часу Росія відмовилася до неї приєднуватися, тоді як Україна
стала і членом Європейського енергетичного співтовариства, і погодилася із вимогами
європейського енергетичного законодавства, викладених у так званих "енергетичних пакетах".
Нині обговорюється також налагодження постачання газу до України через територію
Словаччини, але там переговори ускладнюються присутністю російського капіталу, зокрема, і
державного, на енергетичному ринку.
Раніше українські урядовці заявляли, що до кінця 2013 року Київ планує імпортувати із
Європи близько 1 млрд кубів газу, тоді як поставки із Росії мають зменшитися до 18-20 млрд кубів.
Скорочення поставок російського газу відбувається також і у Європі, що призводить до
скорочення доходів "Газпрому", - у 2012 році його прибутки скоротилися майже на 40%. Проте
пізня та холодна весна цього року дещо виправила ситуацію, - щодобові поставки у дні весняних
хуртовин, що охопили Європу, сягають зимових максимумів у понад 500 млн кубометрів.
BBC Україна

29.03.2013. Росія завчасно поінформувала Україну про навчання
у Чорному морі - МЗС
Україна завчасно була поінформована про намір РФ провести раптові широкомасштабні
навчання у Чорному морі.
Про це в.о. директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних
справ України Євген Перебийніс заявив українським журналістам у Москві.
"Відповідно до інформації, яку ми маємо від Міністерства оборони (України), російська
сторона відповідно до всіх двохсторонніх угод, укладених Україною з РФ, повідомила завчасно
українську сторону про проведення цих навчань", - сказав дипломат.
За його словами, повідомлення надійшло українській стороні за шість днів до початку
навчань.
Відповідаючи на питання кореспондента УКРІНФОРМу, чи не становлять такі військові
маневри загрози безпеці Україні, Перебийніс наголосив: "Це навчання. І я не думаю, що навчання
можуть становити якусь загрозу інтересам України. Навчання проводяться на регулярній основі як
Збройними силами України, так і Збройними силами Росії та інших держав. Я не бачу ніяких
загроз".
Він також наголосив, що в цих навчання не треба шукати якихось месиджів, адже
Міністерство оборони України інформується російськими партнерами про їх проведення.
УКРІНФОРМ

29.03.2013. Кожара сподівається на ЗВТ з Митним союзом і з ЄС
у 2013 році
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара очікує, що вже в поточному році
Україна створить зони вільної торгівлі з Євросоюзом та Митним союзом.
Про це він заявив після переговорів у Москві із міністром закордонних справ Росії Сергієм
Лавровим 29 березня.
"Єдина держава в світі"
"Наша позиція тут гранично проста. Ми хочемо мати зону вільної торгівлі і з Європейським
Союзом, і з країнами Митного союзу. Вже цього року Україна може стати єдиною державою в світі,
яка матиме зону вільної торгівлі і на Сході - з Митним союзом, і на Заході - з Європейським
Союзом", - сказав міністр, слова якого цитує Клацнути агентство УНІАН - unian.ua .
Як приклад подібних процесів глава МЗС нагадав, що зараз розглядається можливість
створення зони вільної торгівлі між США і Євросоюзом. Крім того, Митний союз готується до
створення зони вільної торгівлі з В'єтнамом і Новою Зеландією, сказав Леонід Кожара.
На думку міністра, країни, що не беруть участі в інтеграційних процесах, втрачають позиції
на світових ринках, тому такі процеси спостерігаються і в Європі, і в Азії.
"Для України дуже важливо не випасти із цього процесу", - наголосив міністр.
Як повідомляють інформагентства із Москви, Леонід Кожара та Сергій Лавров повідомили,
що вони обговорювали майбутній російсько-український міжрегіональний економічний форум,
який пройде у Нижньому Новгороді під головуванням президентів Володимира Путіна і Віктора
Януковича.
Сергій Лавров та Леонід Кожара також обговорили відзначення спільно Україною і Росією
низки пам'ятних дат, зокрема, 1025-річчя Хрещення Русі та 200-річчя з дня народження Тараса
Шевченка наступного року.
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Глави
зовнішньополітичних
відомств
приділили
увагу
темі
врегулювання
придністровського врегулювання, у якому Росія і Україна є не лише державами-посередниками, а
й гарантами домовленостей, які будуть досягнуті сторонами конфлікту.
Флот і мито
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва сподівається на
розуміння Україною необхідності переозброєння Чорноморського флоту Росії.
"Це одне із об'єктивно необхідних завдань. Як мені здається, наші українські колеги це
розуміють. Думаю, буде досягнута домовленість про те, як практично його (переозброєння. - Ред.)
здійснювати", - заявив Сергій Лавров на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ
України. Про це повідомляє офіційний сайт МЗС РФ.
Сергій Лавров також сказав, що російська сторона сподівається на врегулювання ситуації,
пов'язаної із вимогами України сплачувати мито за товари, що постачаються для Чорноморського
флоту. Раніше МЗС Росії заявило, що українські митні органи перешкоджають постачанню палива
та інших товарів.
"Базовими угодами мита не передбачені, і зараз ми домагаємося, щоб це питання було
врегульоване. Кошти, які намагаються стягувати з флоту як митні збори, ми були б готові вкладати
у покращення соціальної інфраструктури Севастополя. Сподіваюся на швидке досягнення
домовленостей", - сказав російський міністр.
Натомість Державна митна служба України наполягає на тому, що ані законодавство
України, ані міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою, не передбачають пільг в
оподаткуванні при ввезенні на митну територію України товарів, що надходять на адресу
військових формувань Чорноморського флоту Росії.
BBC Україна

03.04.2013. М. Азаров: Україна має що запропонувати ЄС
Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що Україна є важливим економічним
партнером і має що запропонувати країнам Європейського Союзу. На цьому він наголосив під час
засідання Кабінету Міністрів 3 квітня 2013 року.
«Ми переконалися, що Україна дійсно є важливим економічним партнером для Угорщини.
Як власне, і для інших країн Євросоюзу. Нам є що запропонувати на рівних», - сказав Микола
Азаров, коментуючи результати його офіційного візиту до Угорської Республіки.
Він відзначив, що відбулись дуже позитивні і перспективні переговори з Президентом,
Прем’єр-міністром і Головою Парламенту Угорської Республіки.
«Знаково, що позитив був підсилений тим, що саме у день візиту через українськоугорський кордон пішов перший газ з Європейського спотового ринку в Україну. Це без
перебільшення надзвичайно важлива подія. Справжній прорив у напрямку енергетичної
незалежності України», - наголосив Микола Азаров, повідомивши про домовленість з Прем’єрміністром Віктором Орбаном з розробки ще кількох додаткових напрямків транспортування
вуглеводнів.
«Існуючі можливості дозволяють імпортувати принаймні 2 мільярди кубометрів на рік, але
за розрахунками експертів ці потужності можна збільшити в п'ять разів – до 10 млрд. кубометрів.
Ми високо цінуємо принципове і дружнє рішення Угорщини, яке дозволило почати імпорт газу з
європейського ринку в Україну», - підкреслив Микола Азаров.
Прем’єр-міністр також повідомив, що обговорено перспективи збільшення експорту
електроенергії до Угорщини, розвиток транзитного потенціалу, модернізацію переходів через
кордон і збільшення їх кількості, прикордонне співробітництво (зокрема, у надзвичайних
ситуаціях), розвиток туризму тощо. «Наше двостороннє співробітництво зростає», - зазначив він.
Урядовий портал

04.04.2013. Міністр закордонних справ
телефонну розмову зі своїм турецьким колегою

України

провів

Міністр закордонних справ Леонід Кожара провів телефонну розмову з Главою
зовнішньополітичного відомства Турецької Республіки Ахметом Давутоглу.
У ході бесіди сторони обговорили плани щодо двосторонніх політичних заходів на 2013 рік,
зокрема, проведення Третього засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня.
У контексті розвитку стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною сторони
відзначили важливість офіційного візиту в Україну Голови Великих національних зборів
Туреччини Дж.Чічека, запланованого на 4-6 квітня ц.р.
Глава МЗС Туреччини підтвердив запрошення Міністру Л.Кожарі відвідати Анкару з
офіційним візитом, у рамках якого буде проведено засідання Групи стратегічного планування.

36 of 62

INTERNATIONAL WEEKLY # 09,10,11 (20.03.2013 — 11.04.2013)

37 of 62

Також відбувся обмін думками щодо подальшого зміцнення міжрегіональних зв’язків між
Україною та Турецькою Республікою, зокрема, в контексті роботи українського Уряду, спрямованої
на вирішення соціально-економічних питань, пов’язаних із облаштуванням в АР Крим кримських
татар-репатріантів.
Урядовий портал

04.04.2013. Микола Азаров: Україна і Казахстан мають значний
потенціал для активізації двосторонньої співпраці
Україна і Казахстан мають значний потенціал для активізації двосторонньої співпраці. Про
це заявив Глава Уряду Микола Азаров під час зустрічі з Прем’єр-міністром Казахстану Серіком
Ахметовим у розширеному складі.
«Із року в рік зміцнюються економічні відносини, зростає товарообіг, активізуються
контакти у галузі бізнесу, науки, культури, освіти, туризму. Мені приємно, що з багатьох питань
позиції наших держав або повністю співпадають, або є близькими, і це створює сприятливі умови
для тісної взаємодії на міжнародній арені. Ми маємо можливості для активізації нашої
двосторонньої співпраці», - зазначив Микола Азаров.
За словами Прем’єр-міністра, Україна і Казахстан мають великий потенціал в активізації
співпраці в авіаційній, космічній, енергетичній, транспортній, сільськогосподарській, науковотехнічній галузях.
«І Ваш офіційний візит, безумовно, зміцнить наші двосторонні зв’язки і дасть новий
імпульс для їх розвитку», - сказав Микола Азаров.
У свою чергу Серік Ахметов відзначив, що Україна є важливим торгово-економічним і
політичним партнером Казахстану. «Ми надзвичайно цінуємо наші відносини. Україна – це один з
наших найважливіших торгових і політичних партнерів. І завдяки конструктивному діалогу і
конкретним домовленостям на найвищому рівні наші держави досягнули якісного рівня
двосторонніх відносин», - зазначив Серік Ахметов.
Він переконаний, що Україна та Казахстан мають значний потенціал торгово-економічної
співпраці.
Урядовий портал

04.04.2013. Микола Азаров візьме
казахстанському бізнес-форумі в Астані

участь

в

українсько-

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ
Прем'єр-міністри України та Казахстану Микола Азаров і Серік Ахметов домовилися
провести спільний бізнес-форум в Астані. Про це на спільній прес-конференції у четвер повідомив
Глава українського Уряду.
«Прем'єр-міністр Казахстану запросив наших бізнесменів і мене, як Прем'єр-міністра,
взяти участь у роботі спільного бізнес-форуму в Астані. Я із задоволенням це запрошення прийняв
і доручив готувати такий бізнес-форум», - сказав він.
Микола Азаров додав, що сторони домовилися поглибити співпрацю у нафтогазовій сфері.
Україна, за його словами, також підтримає Казахстан в його планах щодо диверсифікації
маршрутів транспортування енергоносіїв.
Сторони також обговорили участь українських підприємств у реалізації програми
індустріального розвитку Казахстану.
«Україна і Казахстан – це країни з величезним потенціалом розвитку, і наші інтеграційні
плани прискорюватимуть і розвиватимуть наші плани зі співробітництва», - відзначив Прем'єрміністр України.
Серік Ахметов, у свою чергу, відзначив, що Україна і Казахстан мають значний потенціал
для розвитку торговельно-економічних відносин. «У нас є можливість ще більше поглибити наші
торгово-економічні відносини», - сказав він.
Урядовий портал

09.04.2013.
Микола
Азаров:
Україна
співпрацювати з Норвегією у різних сферах

може

динамічно

Україна зацікавлена і надалі співпрацювати з Норвегією у різних сферах економіки. На
цьому наголосив Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Міністром рибного
господарства та прибережних справ Норвегії Лісбет Берг-Хансен.
«Україна зацікавлена у співпраці з Норвегією у різних сферах економіки, у тому числі і
рибному господарстві», - наголосив Микола Азаров, додавши, що Україна майже на 90%
задовольняє потребу в рибопродуктах за рахунок імпорту з Норвегії. Водночас Глава українського
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Уряду акцентував увагу на безпеці і якості (відповідно до встановлених стандартів) імпортованої
Україною харчової продукції.
Крім того, як підкреслив Прем’єр-міністр, Україна зацікавлена співпрацювати з Норвегією
і в нафтогазовій сфері, а також суднобудуванні.
За словами Миколи Азарова, сприяти двосторонньому співробітництву покликана
Українсько-Норвезька робоча група, про віднову діяльності якої йшлося під час його офіційного
візиту минулого року до Норвегії. «Ми сподіваємося, що у ході візиту Державного секретаря
Міністерства торгівлі Норвегії в Україні, який планується орієнтовно у травні-червні цього року,
ми зможемо укласти відповідні договори по міжурядовій комісії», - сказав він.
До того ж, Глава українського Уряду наголосив на зацікавленості запозичення норвезького
досвіду щодо розвитку соціально орієнтованої економіки. «Україна орієнтовна на європейські
стандарти, і зараз займається впровадженням низки реформ. Нас цікавить досвід Норвегії, яка
створила успішну соціально орієнтовану економіку», - підкреслив Микола Азаров, додавши, що
Уряд вітав би початок діяльності в Україні Норвезького Державного пенсійного фонду
«Глобальний».
У свою чергу Міністр рибного господарства та прибережних справ Норвегії Лісбет БергХансен висловила сподівання на продовження співробітництва, «як і планували, у тому числі і в
рамках нової угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС».
Лісбет Берг-Хансен також висловила зацікавленість у розширенні товарообороту між
нашими країнами.
Вона повідомила, що у ході візиту в Україну провела зустрічі з Міністром аграрної політики
та продовольства і Головою Державного агентства рибного господарства.
Урядовий портал

09.04.2013. Україна повністю виконала 9 вимог ЄС, - МЗС
Україна на сьогодні виконала в повному обсязі 9 вимог ЄС для підписання угоди про
політичну асоціацію. Про це на брифінгу заявив в.о. директора департаменту інформаційної
політики Євген Перебийніс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Україна розраховує на позитивне рішення на саміті ЄС у Вільнюсі щодо підписання угоди
про політичну асоціацію. Зі свого боку уряд України продовжує виконувати план першочергових
заходів інтеграції України в ЄС на 2013 рік. Україні на сьогодні вже виконала в повному обсязі 9
вимог", - заявив Перебийніс.
За його словами, це в першу чергу стосується прийняття Верховною Радою України низки
законів, підготовлених Кабміном. В першу чергу, це стосується законів про лібералізацію візового
режиму.
Також Перебийніс зазначив, що Україна продовжить діалог і консультації з європейськими
інституціями щодо виконання вимог плану, щоб восени поточного року було підписано відповідну
угоду.
Цензор.НЕТ

10.04.2013. Азаров розповів місії МВФ про позитивне сальдо у
торгівлі
Прем’єр-міністр Микола Азаров в ході зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду
заявив, що в Україні вперше за останні роки зафіксовано позитивне сальдо
зовнішньоторговельного балансу.
"У нас зафіксовано скорочення імпорту, певне збільшення експорту. В результаті вперше у
нас зафіксовано позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. Воно поки що зовсім
невелике, але це також оптимістичний показник", - сказав пан Азаров, повідомляє прес-служба
Кабміну.
Прем'єр також наголосив, що Україна вчасно розраховується за всіма зовнішніми
зобов’язаннями.
"З 2011 року ми не отримали жодного цента допомоги від МВФ. За цей час багато країн
отримали багатомільярдні позики від МВФ і ще не вирішили своїх проблем", – зауважив він.
Однак на початку квітня Світовий банк різко погіршив прогноз зростання української
економіки, знизивши його до 1% за 2013 рік.
ВВС Україна
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ПАРЛАМЕНТ
22.03.2013. Рада ратифікувала угоду з ЄС про спрощення
оформлення віз
Верховна Рада України ратифікувала угоду про спрощення оформлення віз для українців
під час виїзду до країн Європейського Союзу.
Варто зазначити, що документ підтримали 275 народних депутатів. Завдяки новій угоді,
процедура полегшить оформлення віз для водіїв міжнародних сполучень, журналістів, технічного
персоналу, учасників офіційних програм обміну, близьких родичів, одному з подружжя, дітям,
батькам, дідусям, бабусям, онукам, які відвідують громадян України, що проживають на території
держав ЄС, або громадян ЄС, громадянам, які відвідують ЄС з метою лікування.
Крім того, прийнятий документ буде корисний і для членів громадських організацій, які
мають намір відвідати семінари, конференції або організувати захід.
Угода набуде чинності у перший день другого місяця від дати отримання останнього
письмового повідомлення сторін про виконання всіх необхідних процедур.
Як повідомлялося вчора, 21 березня, 45% українців більше підтримують збереження
безвізового режиму з Росією, ніж вступ України у ЄС та введення віз із країнами, які не є членами
Європейського союзу.
Корреспондент.net

22.03.2013.
Засідання
комітету
з
парламентського
співробітництва Україна-ЄС відбудеться у червні - Немиря
Керівник парламентського комітету з питань євроінтеграції Григорій Немиря (фракція
"Батьківщина") стверджує, що досягнуто домовленість про проведення засідання комітету з
парламентського співробітництва Україна-ЄС на початку червня.
"Ми домовилися, що найближчою датою проведення такого засідання може бути початок
червня. Це поки що робоча дата", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.
Г.Немиря повідомив, що консультувався з даного питання телефоном зі співголовою
комітету з парламентського співробітництва Україна-ЄС Павлом Ковалем.
Як раніше повідомлялося, комітет парламентського співробітництва Україна-ЄС повинен
був провести засідання у квітні, однак, через те, що не була сформована українська делегація, дата
засідання даного комітету була перенесена.
Говорячи про формування української делегації комітету, Г.Немиря зазначив, що він
запропонував компромісний варіант, однак, відмовився повідомити подробиці запропонованого
компромісу.
"Вперше сталося так, що за час існування комітету парламентського співробітництва
Україна-ЄС, з української сторони не була своєчасно сформована делегація", - нагадав він.
Интерфакс-Украина

08.04.2013. Розкол Ради може зірвати Асоціацію з ЄС - віцепрезидент Атлантичної ради США
Розкол парламенту називають ще одніїєю проблемою, яка може зірвати підписання
Україною угоди про асоціацію з ЄС. Про це в інтерв`ю Голосу Америки заявив віце-президент
Атлантичної ради США Деймон Вілсон.
Як відомо, у зв`язку з парламентською кризою в Україні лідери опозиції зустрілись з
послами країн ЄС. Під час зустрічі, на якій були присутні близько 20 послів, опозиціонери
проінформували їх про ситуацію в парламенті та незаконне проведення засідання Ради на вулиці
Банковій, 6/8 4 квітня.
Олег Тягнибок зокрема зазначив, що проведення засідання Ради у недозволеному місці є
ознакою можливого конституційного, державного перевороту, в зв'язку з чим опозиціонери
вирішили донести цю інформацію до керівництва іноземних держав.
Голос Америки

09.04.2013. ЄС закликає депутатів не перетворювати Раду на
«майдан»
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський сподівається на
консенсусну підтримку у Верховній Раді законопроектів, необхідних для підписання Угоди про
асоціацію з Євросоюзом.
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Про це він сказав в ефірі телекомпанії «ICTV» 8 квітня, відповідаючи на запитання, чи
може парламентська криза перешкодити підписанню Угоди про асоціацію.
«Криза у парламенті може дійсно не дати можливості прийняти закони», - заявив він.
Також він нагадав, що 4 із 5 парламентських фракцій підтримали курс на євроінтеграцію
України, і висловив сподівання, що закони, необхідні для цього, будуть також прийняті у
результаті консенсусу, повідомляють «Українські новини».
«Я сподіваюся, що прийняття законів, пов'язаних з процесом підписання Угоди, буде
виконане також при консенсусі головних політичних сил у парламенті», - сказав він.
Разом з тим посол ЄС додав, що парламент повинен бути місцем не тільки демонстрації
демократії, але і прийняття рішень. «Парламент - це місце демократії, де ми повинні мати
конфлікт думок. Але повинні приймати рішення, і набагато краще мати не маленький «майдан» у
парламенті, але такий «майдан», який рішення ухвалює», - зазначив він.
Томбінський підкреслив необхідність поважних взаємин у Раді більшості і опозиції.
Як раніше повідомляв ForUm, голова Верховної Ради Володимир Рибак вважає, що
питання підписання Угоди про асоціацію з ЄС зблизить позиції провладних і опозиційних
депутатів, і закони з євроінтеграції будуть прийняті.
Нагадаємо, 4 квітня депутати від більшості провели своє засідання у будівлі комітетів ВР на
вул.Банковій, оскільки представники опозиції заблокували трибуну парламенту.
Депутати від ПР і КПУ шляхом підняття рук ухвалили кілька законопроектів.
ForUm

ПРЕЗИДЕНТ
27.03.2013. Янукович зустрінеться з президентами країнчленів Митного союзу
Президент України Віктор Янукович у поточному році відвідає з державним візитом
Російську Федерацію, повідомив посол України у РФ Володимир Єльченко.
«У поточному році очікується проведення державного візиту Президента України до РФ,
участь президентів обох країн у засіданні українсько-російської міждержавної комісії і третьому
українсько-російському міжрегіональному економічному форумі у Нижньому Новгороді», повідомив дипломат.
Він поінформував, що всі названі заходи повинні пройти на території Росії, при цьому у
рамках державного візиту не виключене проведення засідання міждержкомісії або
міжрегіонального форуму, передає «Інтерфакс-Україна».
Згадав посол і проведення найближчим часом 4-сторонньої зустрічі президентів України і
країн-членів Митного союзу. «На сьогоднішній день відпрацьовуються можливі варіанти
проведення такої зустрічі, зокрема, конкретна дата і місце, а також її змістовне наповнення», розповів Єльченко.
Крім того, за його словами, у першому півріччі сторони готуються до проведення на
території РФ засідання комітету з економічного співробітництва українсько-російської
міждержавної комісії під головуванням прем'єр-міністрів двох країн.
Єльченко також нагадав, що 28-29 березня Москву відвідає з візитом глава українського
МЗС Леонід Кожара.
Як повідомляв ForUm, Президент України Віктор Янукович 4 березня перебував з робочим
візитом у Російській Федерації.
ForUm

08.04.2013.
Янукович
підписав
оформлення шенгенських віз українцям

закон

про

спрощення

Президент України Віктор Янукович підписав закон України "Про ратифікацію Угоди між
Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про спрощення оформлення віз". Відповідний закон за №157-VII підписаний у
понеділок, повідомляє прес-служба глави держави.
За словами радника президента - керівника Головного управління з питань міжнародних
відносин адміністрації президента Андрія Гончарука, українська сторона очікує на якнайшвидше
завершення європейськими інституціями всіх необхідних процедур для набуття чинності угоди.
Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Євросоюзом про
внесення змін до договору про спрощення оформлення віз. Згідно з документом, процедурою
спрощеного оформлення віз можуть скористатися водії, що здійснюють міжнародні вантажні та
пасажирські перевезення, журналісти та члени технічного персоналу, що супроводжують їх,
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учасники офіційних програм обміну, організованих муніципалітетами, близькі родичі, один із
подружжя, діти, батьки, дідусі, бабусі, онуки, які відвідують громадян України, що проживають на
території держав ЄС, або громадян ЄС, громадяни, що прямують до ЄС із метою лікування.
Крім того, спрощеною процедурою оформлення віз можуть також скористатися
представники громадських організацій з метою освітньої підготовки участі в семінарах,
конференціях, учасники міжнародних виставок, конференцій, симпозіумів, представники
релігійних громад, учасники офіційних програм ЄС із прикордонного співробітництва.
Документ передбачає, що дипломатичні представництва і консульства ЄС оформляють
багаторазові візи терміном дії п'ять років таким категоріям осіб: членам органів державної влади
та місцевого самоврядування, Конституційного суду і Верховного суду, прокурорам та їхнім
заступникам, якщо вони не звільнені від необхідності отримання віз, постійним членам офіційних
делегацій, одному з подружньої пари, дітям віком до 21 року, які мають дійсний дозвіл на
проживання на території держав-членів ЄС або громадян ЄС, підприємцям та представникам
суб'єктів господарювання, які регулярно відвідують держави-члени ЄС.
Європейські диппредставництва і консульства також оформляють багаторазові візи
терміном дії один рік таким категоріям людей: водіям, які здійснюють міжнародні перевезення,
членам бригад потягів, рефрижераторів та локомотивів у міжнародних потягах, особам, які беруть
участь у науковій, культурній та мистецтвознавчій діяльності, учасникам міжнародних спортивних
заходів та супроводжуючим особам, учасникам офіційних програм обміну, організованих
муніципалітетами, представникам громадських організацій, які регулярно відвідують держави ЄС,
учасникам офіційних програм ЄС із прикордонного співробітництва.
Такі візи оформляються цим категоріям осіб за умови, що протягом попереднього року
вони отримали, принаймні, одну візу і скористалися нею згідно з законами стосовно в'їзду та
перебування у державі ЄС.
Gazeta.ua

09.04.2013. Янукович
іноземних військових

пропонує

ВР

допустити

в

Україну

У Верховній Раді України (ВР) зареєстровано проект закону № 2757, ініційований
Президентом України Віктором Януковичем, яким пропонується схвалити допуск підрозділів
збройних сил іноземних держав на територію України. Про це йдеться в проекті закону "Про
схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на
територію України в 2013 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях", текст якого
опублікований на офіційному сайті ВР.
"Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на
територію України в 2013 році для участі в україно-білоруських навчаннях із залученням чергових
сил з протиповітряної оборони, україно-російських навчаннях із залученням чергових сил з
протиповітряної оборони, україно-російських навчаннях "Фарватер Миру - 2013", україноамериканських навчаннях "Сі Бриз - 2013", україно-американських навчань "Репід Трайдент 2013", багатонаціональних навчаннях "Кленова Арка - 2013" - схвалити", - йдеться в проекті закону.
У супровідних документах до законопроекту зазначено, що тактичні україно-білоруські
навчання із залученням чергових сил з протиповітряної оборони будуть проведені в квітнілистопаді 2013 р. Загальна чисельність учасників навчання - 200 осіб, з боку України - 100 чоловік
і 7 літаків. Фінансування цих навчань буде за рахунок України (купівля палива для українських
літаків). У цей же період будуть проведені аналогічні по цілям і кількості учасників україноросійські навчання.
У травні-червні 2013 р. плануються україно-російські командні штабні навчання із
залученням військ "Фарватер Миру - 2013". Навчання, в яких візьмуть участь до 2 тис.
військовослужбовців, пройдуть в акваторії Чорного моря. Від ВСУ планується участь до 1 тис.
військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, 9 кораблів, до 3 літаків, до 3 вертольотів,
1 підводний човен, до 30 одиниць колісної техніки.
За рахунок України будуть профінансовані протокольні витрати, закупівля канцелярського
приладдя, а за рахунок РФ - закупівля палива, харчування і транспортування особового складу.
Україно-американські навчання, загальною чисельністю до 2,5 тис. військовослужбовців,
"Сі Бриз-2013" пройдуть в червні-липні в акваторії Чорного моря, військових аеродромах і портах.
Від ЗСУ в навчаннях візьмуть участь до 1 тис. військовослужбовців з озброєнням і
військовою технікою, до 9 кораблів, до 8 літаків і вертольотів, до 50 одиниць колісної техніки. Від
ЗСУ США - 1 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 кораблів, до 6
літаків і вертольотів, до 50 одиниць колісної техніки. Від збройних сил держав-членів НАТО та
країн-учасників програми "Партнерство заради миру" до 500 військовослужбовців з озброєнням, в
7 кораблів, 2 підводних човнів, до 6 літаків і вертольотів.
Фінансування навчання: за рахунок України - оплата митно-брокерських послуг,
представницькі витрати, за рахунок держав-учасників - проживання, харчування учасників
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навчання, закупівля палива, транспортування учасників навчання до місця проведення навчання і
назад.
Україно-американські навчання "Репід Трайдент - 2013", чисельністю до 1 тис. 900 чоловік
пройдуть в липні-вересні у Львівській області.
РБК-Украина

ОПОЗИЦІЯ
10.04.2013. ВР може
позачерговій сесії, - «Удар»

розглянути

вимоги

опозиції

на

У Верховній Раді готуються до скликання позачергової сесії, на якій, зокрема, пропонують
розглянути євроінтеграційні проекти.
Про це повідомив народний депутат від «Удару» Володимир Курінний в ефірі одного з
телеканалів, коментуючи пропозицію екс-міністра Юрія Луценка про те, що опозиція повинна
робити перерви в блокуванні парламенту, інформує «Українська правда».
На сьогоднішній день опозиція жодної вимоги не знімала. Але, з іншого боку, така
пропозиція (Луценка) може мати свій сенс, і все, що торкається європейської інтеграції, дійсно – і
це неодноразово говорили лідери опозиції – треба підтримувати», – сказав він.
«Мені відомо, що зараз іде підготовка до позачергової сесії Верховної Ради, на якій це
можна розглянути. Вже сформований порядок денний, будуть розглянуті пункти, які є і пунктами
вимог опозиції. Таким чином можна буде зняти питання і вийти з цього парламентського тупика,
який сьогодні є», – заявив Курінний.
ZIK

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
РАДА ЄВРОПИ
20.03.2013. ПАРЄ призначила українця
Єврокомісії з питань ефективності правосуддя

представником

в

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини
призначив члена української офіційної делегації в Асамблеї Володимира Пилипенка своїм
представником в Європейській комісії з питань ефективності правосуддя.
Рішення було прийнято під час засідання комітету в Парижі, повідомляє власний
кореспондент УКРІНФОРМу.
«Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини
призначив українського парламентарія Володимира Пилипенка представником в Європейській
комісії з питань ефективності правосуддя», - повідомив представник постійного представництва
України в ПАРЄ Дем'ян Подольський.
Європейська комісія з питань ефективності правосуддя заснована 18 вересня 2002 року.
Цей орган є експертною інституцією, в рамках якої обговорюються питання ефективності
функціонування юстиції в державах-членах Ради Європи, здійснюються дослідження у цій галузі,
готуються проекти рекомендацій.
УКРІНФОРМ

26.03.2013. Влада заважає представникам ПАРЄ потрапити в
Україну
Влада України вже два місяці перешкоджає прибуттю в країну представниць
моніторингової місії ПАРЄ. Це, зокрема, має намір обговорити президент Парламентської асамблеї
Ради Європи Жан-Клод Міньйон під час візиту до Києва, який починається у вівторок.
"Упродовж останніх двох місяців співдоповідачки асамблеї з українського питання Майліс
Репс і Марієтта Пурбе-Лундін не можуть відвідати країну. Влада знаходить все нові відмовки - то
президента немає, то ще щось", - розповіло джерело.
Планувалося, що доповідачки відвідають Україну в першу декаду березня. Цю поїздку
довелося перенести на місяць, але і нову дату українська сторона не підтвердила.
Скасування останнього візиту особливо обурило ПАРЄ, оскільки в прес-службі асамблеї вже
анонсували його проведення 4-5 квітня, пише "Комерсант-Україна".
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"Київ повідомив співдоповідачок, що вони не зможуть провести зустрічі в парламенті,
оскільки це дні сесії. Хоча раніше Київ, навпаки, відмовлявся підтверджувати візит в непленарні
тижні, пояснюючи, що нікого не буде на місці", - розповіло джерело в ПАРЄ.
За словами Репс, скасування візиту мотивували тим, що "українські високопосадовці 4-5
квітня будуть зайняті з іншими офіційними гостями".
Швидше за все, приводом для відмови стали плани проведення 3-4 квітня засідання
комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС. Тим часом, на минулому тижні Партія
регіонів зірвала засідання цього комітету, заблокувавши затвердження його складу.
Ця ситуація вже обговорювалася на зустрічі моніторингового комітету ПАРЄ 20 березня в
Парижі, а також стала причиною для дипломатичної ноти, направленої в Київ президентом ПАРЄ,
пише газета. Тепер Міньйон має намір особисто обговорити це з українським керівництвом.
"Очевидно, Київ намагається уникнути розгляду в ПАРЄ питання про ситуацію в Україні.
Без візиту в країну співдоповідачки не зможуть підготувати звіт", - вважає співрозмовник видання.
Раніше опозиція наполягала на розгляді українського питання на найближчій сесії ПАРЄ 22-26 квітня.
Репс заявила, що зараз розглядається нова дата візиту: "Ми приїдемо 15-16 квітня".
Ще не всі зустрічі, запитані місією ПАРЄ на нову дату, підтверджені українською стороною,
уточнюють джерела. Київ швидше за все не буде йти на ескалацію конфлікту, і в цей раз візит
відбудеться.
В результаті перенесення візиту на пізніший термін місія не встигне підготувати до
квітневої сесії повноцінний звіт про ситуацію з демократією в Україні.
ZN.UA

28.03.2013. Голова ПАРЄ закликав Київ швидше виконувати
обіцянки
Жан-Клод Міньйон зустрічався з лідерами опозиції і адвокатами Юлії Тимошенко і Юрія
Луценка
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон вважає, що
дотримання Україною зобов'язань перед Радою Європи та виконання рішень Європейського суду з
прав людини буде "важливим етапом на шляху України до європейської інтеграції".
"Я вітаю готовність вищого керівництва України неухильно дотримуватися своїх
зобов'язань перед Радою Європи, а також виконувати рішення Європейського суду з прав людини",
- сказав у Києві Жан-Клод Міньйон, якого цитує сайт ПАРЄ.
Президент ПАРЄ перебуває в Україні з офіційним візитом. Жан-Клод Міньйон вже
зустрівся з президентом Віктором Януковичем, спікером парламенту Володимиром Рибаком,
лідерами опозиційних партій Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком, а також із донькою експрем'єр-міністра Євгенією Тимошенко, дружиною Юрія Луценка Іриною та адвокатами
засуджених колишніх урядовців.
28 березня запланована зустріч президента ПАРЄ із міністром юстиції Олександром
Лавриновичем.
Жан-Клод Міньйон закликав українську владу проводити реформи "без коливань і
затримки", назвавши найважливішою конституційну реформу. На його переконання, іншими
пріоритетами мають бути перегляд законів, спрямованих на функціонування правосуддя, зокрема
законів про прокуратуру, про судову систему і статус суддів. До пріоритетів голова ПАРЄ також
відніс реформу міліції і зміни у виборчому законодавстві.
Президент ПАРЄ закликав Україну активізувати співпрацю з органами Ради Європи у
проведенні цих реформ, передусім із Європейською комісією за демократію через право Венеціанською комісією, повідомляє офіційний сайт ПАРЄ.
Жан-Клод Міньйон сказав, що співдоповідачі ПАРЄ мають представити свій звіт про
ситуацію в Україні у середині квітня.
На зустрічі із головою Верховної Ради президент ПАРЄ сказав, що "Україна нині має
пришвидшити свій поступ до стандартів Ради Європи".
"Я абсолютно переконаний, що Україна хоче виконати взяті на себе зобов’язання. Було б
дуже доречно, щоб угода про асоціацію із ЄС була підписана у листопаді цього року. Ми чекаємо на
неї з нетерпінням, оскільки цей документ вигідний як Україні, так і Євросоюзу", - цитує пана
Міньйона прес-служба Верховної Ради.
Опозиція про гальмо реформ
Прес-служба партії "Батьківщина" наводить слова Жана-Клода Міньйона на зустрічі із
лідером фракції "Батьківщина" Арсенієм Яценюком про те, що відповіді представників української
влади щодо подальшої долі Юлії Тимошенко і Юрія Луценка "не задовольняють ПАРЄ, і в цьому
питанні від декларацій необхідно переходити до конкретних дій".
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"Батьківщина" також цитує заяву голови ПАРЄ на зустрічі із Євгенією Тимошенко: "У
європейській державі не повинно бути політичних в'язнів".
Арсеній Яценюк, своєю чергою, заявив, що гальмом у здійсненні реформ в Україні є
економічна та політична корупція. Аби виправити цю ситуацію, слід домагатися чесних і прозорих
президентських виборів, наголосив він.
"Без політичної волі втілити в Україні ці реформи неможливо, а президент Янукович не
демонструє такої політично волі", - сказав голова фракції "Батьківщина".
Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок звернувся до президента ПАРЄ з проханням
закликати держави Ради Європи визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського
народу.
Олег Тягнибок сказав на зустрічі, що влада "намагається переписати Конституцію "під
себе" з метою узурпувати владу". Лідер "Свободи" також заявив про "тотальні фальсифікації
парламентських виборів 2012 року", повідомляє прес-служба партії.
Президент відчув розуміння
Президент Янукович на зустрічі із президентом ПАРЄ запевнив, що влада налаштована на
виконання Плану дій, який напрацьований разом Україною і Радою Європи до 2014 року.
"Сподіваюся, що ми як партнери будемо спільно моніторити цю роботу і, безумовно,
досягати своєчасного виконання", - сказав Віктор Янукович, додавши, що ця програма перебуває
на його особистому контролі.
Президентська прес-служба повідомляє, що керівник ПАРЄ "позитивно оцінив дії, які
здійснила Україна на шляху просування до демократії", і висловив розуміння того, що для
реалізації всіх поставлених завдань ще потрібен час.
"Ми цілком розуміємо, що потрібно достатньо часу для того, щоб ви змогли повністю
відповідати тим вимогам і реалізувати ті зобов’язання, які свого часу взяли", - цитує слова ЖанаКлода Міньйона Клацнути прес-служба президента.
ВВС Україна

28.03.2013. ПАРЄ:
розтягнутися на роки

Підписання

асоціацію

Україна-ЄС

може

Якщо Угоду про асоціацію між Україною та ЄС не буде підписано в листопаді, то це питання
буде відкладено на кілька років, заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи ЖанКлод Міньйон сьогодні, 28 березня, під час зустрічі з головою УДАРу Віталієм Кличком,
повідомляє "Сегодня ".
"Це новий тип угоди, від якої виграють як Україна, так і Європейський Союз. Але ЄС чітко
сформулював, що Україна повинна зробити, щоб підписання Угоди відбулося - покласти край
виборчому правосуддю, здійснити судову реформу, реформу правоохоронних органів, і виборчого
законодавства. Також , зокрема, врегулювати справу Тимошенко", - уточнив Міньйон, передає
прес-служба УДАР.
При цьому він підкреслив, якщо в листопаді підписання Угоди не відбудеться, то це
питання може бути відкладено на кілька років.
Як повідомлялося, Європейський Союз розробив 19 критеріїв, виконання яких дозволить
Україні підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Даний список не має офіційної назви представники Євросоюзу згадує про нього як про "19 індикаторів", або про "список Фюле".
Подробности

08.04.2013. У Раді Європи та ПАРЄ закликали знайти рішення і
у справі Тимошенко
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд та голова Парламенської асамблеї
Ради Європи Жан-Клод Міньйон привітали рішення президента Віктора Януковича про
помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
"Я вітаю рішення президента Януковича про помилування колишніх міністрів Луценка та
Філіпчука, а також ще інших чотирьох осіб. Це відповідає духу діяльності Європейського суду з
прав людини", - цитує пана Ягланда прес-служба Ради Європи.
Він висловив сподівання, що Україна дотримуватиметься принципів Європейського суду з
прав людини і у справі екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
Голова ПАРЄ нагадав, що під час недавнього візиту в Україну говорив про вирішення
проблеми ув’язнення колишніх урядовців з президентом Януковичем.
"Зараз я закликаю українську владу найшвидше знайти рішення у відповідності з
принципами Ради Європи у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко і щодо реформування правової
системи, щоб такі випадки не повторювалися", - підкреслив Жан-Клод Міньйон.
ВВС Україна
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09.04.2013. Уряд схвалив ратифікацію Рамкової конвенції Ради
Європи про значення культурної спадщини для суспільства
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ
8 квітня 2013 року Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про ратифікацію Рамкової
конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства».
Цей нормативно-правовий акт розроблено Міністерством культури з метою ратифікації
Конвенції та відповідно до п. б) ч.2 ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори України».
Рамкова Конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства
підписана Україною 31 жовтня 2007 року.
Мета прийняття закону - ратифікація Україною цієї міжнародної угоди.
Ратифікація Конвенції та її подальша імплементація засвідчить готовність України сприяти
захистові культурної спадщини як важливого фактора для спільних цілей сталого розвитку,
культурного різноманіття й сучасної творчості, сприяти розвитку знань про культурну спадщину, а
також дотримання всіх зобов’язань та обов’язків, що випливають із членства України в Раді
Європи.
Урядовий портал

МВФ
27.03.2013. Місія МВФ прибула до Києва
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для переговорів з
українською владою за програмою stand by.
Робота місії запланована з 27 березня по 10 квітня, повідомляє інформагенція Бі-Бі-Сі.
Перед цим місія МВФ приїжджала у лютому.
"Ми досягли значного прогресу в досягненні взаєморозуміння із владою України щодо
політики, яка забезпечить скорочення дефіциту бюджету й дефіциту рахунку поточних операцій,
зміцнення позиції резервів, а також створення робочих місць і економічне зростання", - заявив
тоді голова місії МВФ в Україні Крістофер Джарвіс.
Він також додав, що місія розраховує повернутися в Київ у березні для продовження
дискусії.
ВВС Україна

29.03.2013. Місія МВФ: жорсткіша розмова за жорсткіших
умов
Україна - далеко не єдиний претендент на кредити МВФ
На думку українських експертів, події на Кіпрі засвідчили, що міжнародні позичальники
не налаштовані робити поступки країнам, які мають системні економічні проблеми. А відтак,
Києву варто продемонструвати місії МВФ готовність до реальних кроків.
Проте поки що Київ демонструє лише бажання взяти гроші, аби розплатитися за попередні
борги перед фондом. У день, коли до Києва прибула нова місія МВФ, міністр економіки Ігор
Прасолов заявив, що в уряді "зацікавлені у рефінансуванні тих кредитів, які були отримані раніше
у того ж Міжнародного валютного фонду", і що в уряду "є нібито всі підстави і всі розрахунки для
того, щоб цю допомогу за програмою stand-by Україні було виділено".
Експерти погоджуються, що нині економічна ситуація в країні є настільки складною, що
гроші МВФ і справді були б не зайвими, щоб хоча б розплатитися із попередніми боргами. Цього
року лише фондові Київ має повернути понад 4,3 млрд доларів.
Проте, як каже екс-міністр економіки Віктор Суслов, говорити про таке вголос є "політично
неправильним", "бо у такий спосіб ми ніби говоримо, що нам складно повертати кредити, що нам
потрібні нові позики, аби повертати старі". Він нагадує, що при цьому кредити МВФ розраховані на
підтримку фінансів країни у час, коли вона провадить реформи, аби надалі їй не доводилося
позичати.
Тарифи на газ - головний клінч і принцип
Як і під час минулих переговорів, головним питанням на переговорах із представниками
МВФ буде підвищення тарифів на газ для населення та комунального сектора. Але цього разу
ситуація відрізняється, адже нині вже зрозуміла безпідставність заяв Києва про те, що підвищення
тарифів буцімто можна уникнути, бо уряд веде переговори із Росією про зниження ціни на газ.
За час, що минув відтоді, як до Києва приїздила попередня місія МВФ, три варіанти
зниження ціни - приєднання України до Митного союзу, залучення Росії до управління
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українською ГТС або оскарження газових контрактів 2009 року у суді - були відкинуті, каже Віктор
Суслов.
З іншого боку, якщо в інших питаннях Київ може розраховувати на досягнення компромісу
із МВФ, то питання тарифів є для фонду принциповим - вважає генеральний директор Бюро
економічних та соціальних технологій Валерій Гладкий.
"Чому, за великим рахунком, МВФ наполягає на підвищенні тарифів? Тому що їх
субсидування вимиває з бюджету кошти, які надходять від бізнесу, якому дедалі важче
наповнювати цей бюджет. Так втрачається можливість для природного розвитку економіки. А
низькі ціни на газ для всіх, незалежно від доходів, означають, що бабуся-пенсоінерка отримує 50
гривень знижки на свій місячний платіж, а мільйонер-власник котеджу - до 1000 гривень на
місяць на рахунках за газ", - підраховує пан Гладкий.
Із ним повністю погоджується і Віктор Суслов.
"Найелементарніші розрахунки показують, що бюджет міг би зекономити величезні
кошти, за рахунок яких нині субсидуються ціни на газ для населення, причому левову частку цих
субсидій отримують найбагатші. Ви подивіться на котеджі у Конча-Заспі по 500 квадратних метрів,
які, разом із басейнами, опалюються газом, що субсидується з бюджету. І МВФ, звісно, не може
зрозуміти, чому Київ наполягає на тому, аби тарифи залишалися незмінними, а багаті отримували
бюджетні субсидії за рахунок зовнішнього фінансування", - каже пан Суслов. Він також нагадує
нещодавню заяву президента Януковича про те, що тарифи для населення в жодному разі
підвищуватися не будуть.
Такі заяви президента, на думку екс-міністра економіки, свідчать про те, що він вже
розпочав підготовку до виборів 2015 року, а відтак, багато питань із суто економічних
перетворюються на політичні. А це, на думку Віктора Суслова, ще більше ускладнить переговори з
МВФ, оскільки "для фонду не властиво іти на політичні поступки, і тому вся ситуація увійшла у
клінч".
Інше, але не менш важливе
Серед інших проблем, які обговорюватимуться із представниками МВФ, експерти
називають, перш за все, ситуацію із уповільненням української економіки, а відтак, і потребу
перегляду закладених у бюджет макропоказників, що нині виглядають мало реальними.
Саме за тим, які зміни будуть внесені до бюджету, можна буде спрогнозувати, чи відновить
фонд фінансування України до кінця цього року, вважає Валерій Гладких.
Після цього варто буде звертати увагу на те, як вирішуються інші проблемні питання лібералізація валютного курсу, проблеми інвестиційного клімату, зокрема, ускладнення із
поверненням ПДВ або ж авансова сплата податку на прибуток.
Чи можна прожити без коштів МВФ
Якщо ж Київ до кінця року не зможе домогтися від МВФ програми відновлення
кредитування, дефолт навряд чи станеться, але і економічну ситуацію це не покращить, кажуть
експерти.
Валерій Гладкий вважає, що Київ може отримати якісь кошти від приватизації чи
спробувати ще позичити у китайських банків під товарні кредити.
Віктор Суслов вважає, що це також можуть бути і запозичення на міжнародних
комерційних ринках - під 8-9% річних у валюті. Проте, як каже колишній урядовець, "обійтися без
грошей МВФ ми можемо, але згодом це обійдеться нам ще дорожче".
При цьому, як наголошує Валерій Гладкий, "враховуючи досвід Кіпру, можна передбачити,
що загальна політика стосовно слабких економік буде більш жорсткою". Він пропонує
українському керівництву замислитися, бо реакція українських вкладників на пропозицію
сплатити податок на банківські вклади може бути більш жорсткою, ніж на підвищення
комунальних тарифів.
ВВС Україна

09.04.2013. Україна міняє свого представника в МВФ
З 18 квітня представником України в Міжнародному валютному фонді стане глава
генерального економічного департаменту Національного банку Олександр Петрик. Таке рішення
ухвалив глава НБУ Ігор Соркін, повідомляє Forbes.ua з посиланням на свої джерела, у тому числі в
регуляторі.
Він змінить Юрія Якушу, який обіймав цю посаду беззмінно впродовж 17 років поспіль - з
1996 року. За даними джерел видання, Якушев накликав на себе гнів своєю прямолінійністю.
"Він не боявся доносити до керівництва інформацію про те, що думають у Фонді про
ситуацію в Україні, якою би безсторонньою ця інформація не була", - відзначило джерело видання.
"Це, по суті, посол нашої країни в МВФ. Його завдання - з одного боку, донести до
співробітників Фонду аргументацію Києва в спірних питаннях, а з іншого - пояснювати уряду
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України, як і чому ставляться до її позиції в цій організації", - пояснює співрозмовник видання
роль українського представника.
Якуша як представник України обіймає посаду заступника виконавчого директора від так
званої "голландської" групи країн, до якої входять 15 держав. Всього до виконавчої ради МВФ
входять 24 директори, п'ять з яких призначаються США, Японією, Німеччиною, Францією та
Великобританією, а решта 19 - обираються іншими державами-членами.
Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що МВФ міняє керівника свого київського офісу,
ним замість Макса Альєра стане Жером Ваше.
LB.ua

10.04.2013. Оприлюднено підсумки візиту місії МВФ в Україну
Україна стала ближче до відновлення співпраці з МВФ. Про це йдеться в заяві валютного
фонду, зробленого після закінчення роботи її місії в Києві, пише "Комерсант-Україна".
«Місія провела продуктивні дискусії з представниками влади України, які стосувалися
напрямків економічної політики, підтримку якої міг би надати МВФ в рамках угоди stand-by.
Основними елементами нової програми повинні стати заходи, спрямовані на скорочення
фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та
енергетичного сектору з метою створення в Україні умов для сталого економічного зростання та
створення нових робочих місць», - наголошується в повідомленні.
Втім, за словами екс-глави Мінфіну Ігоря Уманського, результати роботи місії важко
назвати успішними.
«Оптимістичні заяви - всього лише загальні фрази дипломатичного властивості. Якби
позиції української влади та МВФ справді зблизилися, це було б вказано більш предметно», пояснив він.
При цьому, за словами Уманського, питання підвищення цін на газ для населення, ще
недавно вважалося ключовою перешкодою для відновлення співпраці, зараз відійшло на другий
план.
Джерела, знайомі з ходом переговорів з МВФ, зазначають, що у фонді незадоволені як
зростаючим дефіцитом держфінансів, так і валютною політикою НБУ.
«Незважаючи на запевнення, переходу до гнучкої валютної політики так і не відбулося.
Нинішній курс навіть складно назвати плаваючим», - зазначає співрозмовник видання.
Також у МВФ незадоволені зволіканням у реалізації економічних реформ, що не дозволяє
розраховувати на високі темпи зростання ВВП в наступні роки.
Вирішити ці проблеми українська влада зможе в найближчі тижні - до візиту своєї місії до
Вашингтона на засідання ради директорів, що відбудеться 19-21 квітня. Втім, не виключено, що і
до цього засідання ключові реформи не будуть розпочаті.
Нагадаємо, сьогодні завершилася робота в Україні місії МВФ, що почалася 28 березня. За
підсумками роботи місії представництво фонду оприлюднило повідомлення, де йдеться, що діалог
з українською владою продовжиться через кілька тижнів.
«Місія досягла хорошого прогресу в обговоренні цих питань, і в найближчі тижні наш
діалог буде продовжений», - повідомив глава місії Крістофер Джарвіс.
Очевидно, мова йде про швидкий приїзд української делегації до Вашингтона - про такий
візит напередодні повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров на заключній зустрічі з місією МВФ.
Нагадаємо, від підсумків нинішньої місії залежить відкриття для України нової кредитної
лінії stand-by. Раніше в уряді заявляли, що її обсяг повинен становити близько SDR 10 млрд ($ 15
млрд).
Сегодня

10.04.2013. МВФ планує продовжити дискусію з українським
урядом про $15 млрд найближчими тижнями
Після серії «продуктивних дискусій» МВФ продовжить переговори з Україною про кредит в
$ 15 млрд у найближчі тижні. Про це йдеться в заяві МВФ за результатами завершення візиту місії
фонду до Києва.
«Ключовими будівельними блоками нової програми будуть заходи зі скорочення
бюджетного та зовнішнього дефіцитів рахунку поточних операцій, енергетичного сектору та
банківських реформ для створення умов для сталого економічного зростання та створення робочих
місць в Україні», - сказав голова місії Кріс Джарвіс.
«Місія досягла значного прогресу в обговоренні цих питань, і наш діалог буде продовжено
в найближчі тижні».
Нагадаємо, місія Фонду для оцінки ситуації та ведення переговорів з урядом перебувала в
Україні з 27 березня по 10 квітня.
Reuters
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11.04.2013. Місія МВФ поїхала з України без домовленостей
Київ не переконав місію Міжнародного валютного фонду, що виконає передумови для
відновлення кредиту stand-by загальним обсягом 15,3 мільярди доларів. Представники МВФ
поїхали з Києва без кредитної угоди.
Делегація Міжнародного валютного фонду у середу, 10 квітня, завершила свою роботу в
Україні, так і не досягнувши згоди про поновлення кредитування, якого країна конче потребує. За
даними агентства AFP, Київ цього року має повернути 2,4 мільярди євро зовнішнього боргу, на тлі
економічної кризи, що загострюється. Україні тепер доводиться розраховувати лише на
міжнародні фінансові ринки. Але там вартість позик є значно вищою (7-8 відсотків), ніж в МВФ
(3,5-4 відсотки).
Програму stand-by МВФ для України заморожено з весни 2011-го року. Одним з основних
суперечливих моментів для України у відносинах з фондом є питання тарифів на газопостачання
для населення.
Як повідомило представництво МВФ в Україні з посиланням на голову місії Кристофера
Джарвіса, переговори з українською владою були продуктивними. "Основними елементами нової
програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту
рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного секторв з метою
створення в Україні умов для стійкого економічного зростання та створення нових робочих
місць",- сказано в офіційному комюніке.
Джарвіс додав, що найближчими днями діалог буде продовжено. На завершальній зустрічі
з місією фонду прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що найближчим часом українська
делегація планує відвідати Вашингтон, щоб у тому числі обговорити перспективи співпраці з МВФ.
Такі переговори можливі у межах традиційних весняних зборів МВФ та Групи Світового банку з 19
до 21 квітня у Вашингтоні.
Україна залишається вразливою до змін на ринках
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, до ключових
проблемних пунктів, окрім традиційного тарифного питання (підвищення тарифів для населення)
та питання більшої гнучкості валютного курсу (що означає за наявних обставин девальвацію
гривні), додалося також питання скорочення дефіциту держфінансів цього року.
На думку аналітиків, відсутність домовленості з МВФ означатиме особливо погані новини
для України в тому разі, якщо погіршаться фінансові проблеми Євросоюзу і, як наслідок, зросте
ціна запозичень. "Нездатність українських можновладців погодити програму кредитування МВФ
робить Україну надзвичайно вразливою до можливих нових катаклізмів на фінансових ринках",зазначається у висновках лондонської консалтингової компанії Capital Economics.
Голова уряду Микола Азаров сказав, що "оптимістично" дивиться на продовження
співпраці з МВФ. Він нагадав, що і у кризові часи Україна вчасно розраховується за всіма
зовнішніми зобов'язаннями.
DW.DE

СНД
08.04.2013. Арбузов стане координатором роботи з СНД і
представником України в Економічній раді Співдружності
Першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова призначено національним
координатором України з питань співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав і
представником України в Економічній раді СНД.
Президент Віктор Янукович підписав у понеділок відповідні укази, оприлюднені пресслужбою Глави держави.
Раніше всі ці обов’язки в рамках співробітництва з СНД виконував Валерій
Хорошковський, який упродовж 11 місяців працював першим віце-прем’єром у попередньому уряді
Миколи Азарова, який Віктор Янукович відправив у відставку після виборів нової Верховної Ради.
Укрінформ

ОЧЕС
10.04.2013. Україна ініціює створення регіональної ЗВТ в рамках
ОЧЕС - Кожара
Україна має намір запропонувати ініціативи щодо створення регіональної зони вільної
торгівлі в рамках (ЗВТ) Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Про це
у своєму блозі на Українській правді повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
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"Створення регіональної зони вільної торгівлі є також нашим пріоритетом. Україна має
намір запропонувати ініціативи щодо спрощення процедур торгівлі в рамках ОЧЕС, створення
уніфікованої системи єдиного вікна та спеціального інформаційного ресурсу нотифікацій", написав глава зовнішньополітичного відомства.
Кожара також зазначив, що значні можливості у сфері інвестицій в рамках ОЧЕС можуть
бути пов'язані з діяльністю Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР). За його словами,
банк має статутний капітал у 2 млрд дол. та здійснює кредитування інвестиційних проектів і
програм у Чорноморському регіоні у співпраці з шісткою провідних фінансових інституцій Європи.
В Україні за участю ЧБТР фінансується 14 проектів із загальною сумою позики майже в 17,4 млн
євро, підкреслив міністр.
"При цьому на 1 євро, сплачений Україною, припадає приблизно 5,86 євро, отриманих для
кредитування українських проектів як державного так і приватного сектору", - додав голова МЗС.
Укрінформ

МОП
10.04.2013. МОП та Україна продовжуватимуть співпрацю у
сфері зайнятості і трудових відносин
Уряд України та Міжнародна організація праці продовжуватимуть співпрацю у питаннях
підвищення рівня зайнятості та поліпшення трудових відносин. Про це йшлося під час зустрічі
Міністра соціальної політики України Наталії Королевської з Генеральним директором
Міжнародного бюро праці Гаєм Райдером в рамках ІХ Європейської регіональної зустрічі
Міжнародної організації праці (МОП) «Робоче місце, зростання та соціальна справедливість», що
проходить в Осло (Норвегія).
Як зазначила Наталія Королевська, в Україні є ще багато невирішених питань у сфері
зайнятості, тому проведення подібної конференції дає можливість здобути новий досвід,
врахувавши при цьому можливі помилки інших країн.
«В Україні ще багато чинних застарілих законів у сфері зайнятості та ринку праці, які
потрібно модернізувати. Окрім того, сьогодні у нас існує значний сегмент нелегальної зайнятості,
яку потрібно вивести з тіні, щоб захистити людей, які там працюють. Тому Україна вдячна МОП за
допомогу у розробці Закону «Про зайнятість населення», запровадження якого розпочалося цього
року», - сказала вона.
Міністр наголосила, що сьогодні Уряд бореться за кожне робоче місце, зокрема, у галузі
малого та середнього бізнесу. Іншим важливим напрямком роботи влади у питанні захисту
працівників, за словами Наталії Королевської, є створення гарантійної установи щодо виплати
зарплат.
«Сьогодні ми вивчаємо європейській досвід, як захистити працівників підприємствбанкрутів, тому просимо МОП надати нам додаткову методологічну допомогу у цьому питанні. Ми
також зацікавлені у допомозі з реформування служби зайнятості, зміцнення інституту ринку праці
та у продовженні імплементації Закону «Про зайнятість населення», - сказала вона.
У свою чергу Гай Райдер відзначив, що виклики у сфері зайнятості та трудових відносин в
Україні та Європі дуже подібні. Він висловив готовність й надалі надавати підтримку як Уряду
України, так і соціальним партнерам. Окремо Генеральний директор Міжнародного бюро праці
висловив готовність додатково обговорювати практичну частину питань, яких напередодні
торкнулася у своєму виступі Наталія Королевська.
На завершення Міністр від імені Уряду запропонувала провести наступну ювілейну –
десяту – Європейську регіональну зустріч у Києві. Генеральний директор Міжнародного бюро
праці пообіцяв обов’язково розглянути цю пропозицію.
Довідково
Цього року учасники IX Європейської регіональної наради МОП, серед яких - глави
держав, представники урядів, організацій роботодавців та працівників 51 держави-членів МОП
Європи та Центральної Азії, - розглянули політичні заходи та реформи, спрямовані на економічне
зростання та поліпшення ситуації на європейських ринках праці.
Міжнародна організація праці (МОП) - спеціалізоване агентство системи ООН, яке ставить
за мету просування принципів соціальної справедливості, реалізацію прав людини і прав у сфері
праці. Створена в 1919 році, МОП стала першим спеціалізованим агентством ООН у 1946 році.
МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, встановлюючи
мінімальні стандарти в сфері основних трудових прав.
Урядовий портал
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ООН
11.04.2013. Україна поставляла зброю в Лівію режиму Каддафі в
обхід санкцій - ООН
Україна поставляла зброю в Лівію режиму Муаммара Каддафі в обхід санкцій. Про це
говориться в доповіді, наданому Раді безпеки ООН, пише видання The Washington Post.
Згідно з повідомленням, всього в незаконних постачаннях зброї до Лівії були викриті 12
країн, у тому числі Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Албанія, Судан. Крім того, був виявлений
факт постачань озброєння лівійської опозиції з боку канадської компанії. Канада заявила, що
проводить розслідування цього факту.
"Лівія за останні два роки стала важливим і привабливим джерелом озброєння в регіоні, говориться у звіті. - більшу частину зброї контролюють мирні жителі і ополченці... відсутність
ефективної системи безпеки залишається одним з головних перешкод на шляху забезпечення
контролю над військовою технікою і кордонами".
РБК-Украина

11.04.2013. "Укрспецекспорт" заперечив, що постачав зброю до
Лівії після санкцій ООН
Україна не здійснювала співробітництва із Лівією у сфері надання товарів та послуг
військового і спеціального призначення з часу запровадження санкцій ООН у 2011 році,
повідомили в Управлінні інформаційної політики ДК "Укрспецекспорт".
Так у відомстві прокоментували інформацію газети The Washington Post із посиланням на
звіт, представлений Раді Безпеки ООН, про можливе незаконне постачання Україною озброєнь та
боєприпасів режиму Муамара Кадафі.
"Україна повною мірою дотримується вимог та обмежень, запроваджених ООН та іншими
поважними міжнародними організаціями. Відтак, не може бути і мови про порушення Україною
санкцій ООН, запроваджених проти Лівії 2011 року", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про поставки Україною зброї в Лівію спростували і в Міністерстві закордонних
справ.
"Україна не постачала зброю в Лівії після введення ембарго", - сказав виконувач обов'язки
директора департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, повідомляють
"Українські новини".
Він повідомив, що Україна ознайомиться зі звітом ООН, де вказується, що Україна
постачала незаконно зброю в Лівію, і після будуть зроблені відповідні заяви.
ВВС Україна

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
21.03.2013. Розпочався робочий
Ставицького до Російської Федерації

візит

Міністра

Едуарда

Українська делегація на чолі з Міністром енергетики та вугільної промисловості України
Едуардом Ставицьким з 21 березня перебуває із дводенним візитом у Російській Федерації.
Під час візиту заплановано проведення низки зустрічей української делегації, зокрема - з
Генеральним директором Держкорпорації «Росатом» Сергієм Кирієнком для обговорення питання
співпраці України та Росії у галузі атомної енергетики.
Урядовий портал

21.03.2013. Візит Міністра закордонних справ України, Діючого
Голови ОБСЄ Леоніда Кожари до Російської Федерації
28-29 березня 2013 року відбудеться візит Міністра закордонних справ України, Діючого
Голови ОБСЄ Леоніда Кожари до Російської Федерації.
Під час переговорів у Москві обговорюватимуться актуальні питання порядку денного
ОБСЄ в період головування України в цій Організації, а також комплекс питань українськоросійських двосторонніх відносин.
Програмою візиту також передбачено виступ Міністра закордонних справ України,
Діючого голови ОБСЄ Л.Кожари в Дипломатичній академії МЗС Російської Федерації, відвідання
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Національного культурного центру України у Москві, зустріч з керівниками українських земляцтв
в РФ та спілкування з представниками засобів масової інформації.
mfa.gov.ua

22.03.2013. На переговорах зі своїм російським колегою,
міністром енергетики РФ, Ставицький домовився про "продовження
активного співробітництва".
Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький і міністр
енергетики Росії Олександр Новак у п'ятницю, 22 березня, у рамках робочого візиту української
делегації у РФ провели переговори щодо співпраці двох країн в енергетичній галузі.
Як повідомила прес-служба Міненерго України, міністри "розглянули цінове питання
російських енергоносіїв", обговорили можливості для реалізації взаємовигідних проектів", а також
питання "використання газотранспортної системи України для постачань газу у країни Європи".
"Наприкінці зустрічі була досягнута домовленість про продовження активного
співробітництва для забезпечення енергетичної стабільності", - резюмували в прес-службі
відомства.
Крім того, у рамках візиту до РФ Ставицький також зустрівся з гендиректором
держкорпорації "Росатом" Сергієм Кирієнком, в ході чого сторони обговорили питання співпраці
України і Росії в галузі атомної енергетики.
Нагадаємо, що напередодні візиту Ставицького до Москви, прем'єр-міністр Росії Дмитро
Медвєдєв заявив, що участь РФ в консорціумі з української ГТС можливо при відмові Києва від
приєднання до енергетичних правилами ЄС.
ZN.UA

27.03.2013. Україна зможе обійтися без імпорту газу - експерт
До аналізу українських проблем з енергобезпекою європейські експерти підходять досить
оригінально. Виявляється, на їх думку, проблема не стільки в грошах і постачання додаткових
обсягів газу, скільки в здоровому глузді і економії.
«Крім транзиту і видобутку, необхідно пам'ятати про енергоефективність. Ще в 2009 р.
було проведено дослідження, згідно з яким виходить, що якщо за рівнем енергоефективності
українська економіка буде порівнянна зі словацькою, то Україні не потрібен буде імпорт газу.
Взагалі. При цьому Словаччина не є чемпіоном з енергоефективності», - підкреслив Урбан Руснек,
генеральний секретар Секретаріату Енергетичної хартії.
На його думку, Україна повинна вчитися в першу чергу на власному досвіді і спробувати
перетворити проблеми в свої сильні сторони.
«Перше - це енергоефективність. Друге - діловий клімат. Інвестиції повинні вітатися, а
регуляторна система повинна бути прогнозованою», - вважає пан Руснек.
БИЗНЕС

газ

28.03.2013. Україна практично припинила купувати російський

Україна в березні нинішнього року майже не закуповувала газ у Росії через
неврегульованість цінового питання, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості
України Едуард Ставицький.
"Ми знаходимося в переговорах з російськими колегами. Але хочу зазначити, що впродовж
березня ми практично не купували газ з території Росії. Це, в першу чергу, тому що не вирішено
питання щодо цінової позиції", - сказав він.
Ставицький зазначив, що Київ працює над збільшенням обсягів диверсифікаційних
поставок газу в Україну і розраховує на те, що ці процеси вплинуть на позицію Росії щодо
перегляду ціни газу для України.
Подробности

28.03.2013. У березні Україна майже не імпортувала газ із Росії
Міністр енергетики України Едуард Ставицький заявив, що у березні Україна звела до
мінімуму імпорт російського газу через "неврегулюваність цінового питання".
"Впродовж березня ми практично не закуповували газ із території Росії. Це, у першу чергу,
пояснюється тим, що не вирішено питання щодо цінової позиції", - заявив міністр енергетики у
Будапешті, де він перебуває у складі української делегації на чолі із прем'єр-міністром Миколою
Азаровим.
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Едуард Ставицький також підкреслив, що український уряд і надалі працюватиме над
диверсифікацією шляхів отримання енергоносіїв, сподіваючись, що це вплине на позицію Росії
щодо перегляду ціни на газ для України.
На початку 2013 року російський "Газпром" виставив Україні штрафні санкції на 7 млрд
доларів за недобір газу відповідно україно-російських газових контрактів, підписаних у січні 2009
року.
Під час візиту до Будапешту Микола Азаров заявив, що від 28 березня Україна почала
отримувати газ із Європи через Угорщину.
Наприкінці 2012 року Україна також почала отримувати німецький газ через територію
Польщі.
ВВС Україна

29.03.2013. Кожара розповів у Росії про їхні міфи щодо
євроінтеграції України
Зрозуміти одне одного Україні та Росії заважає географічна і ментальна близькість, яка
породила певні міфи.
Таку думку висловив у п'ятницю міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час
виступу у Дипломатичній академії МЗС Росії у Москві перед послами країн-учасниць ОБСЄ і
партнерів цієї організації, професорсько-викладацьким складом і слухачами Академії.
«Як не дивно, зрозуміти одне одного нам заважає географічна близькість. Ми настільки
близькі, що часто сприймаємо одне одного як половинку себе. І це іноді не дає змоги бачити
різницю у ментальній і соціальній організації наших суспільств, з якої виникає і відмінність у
зовнішньополітичних підходах... На цьому підгрунті у росіян та українців виникають і різного роду
міфи», - сказав міністр.
Зокрема, один з міфів говорить, що політика європейської інтеграції України - це спроба
віддалиться і втекти від Росії. «Це далеко, дуже далеко від істини. Нас часто запитують, як же ви
маєте намір інтегруватися в ЄС, якщо на вас не чекають? Хочу особливо підкреслити, що політика
європейської інтеграції – це, насамперед, політика внутрішніх реформ, політика зміни самих себе
зсередини... Головний акцент - на внутрішньому вимірюванні, а зовнішнє вимірювання тільки
доповнює внутрішнє. Звичайно, прогрес залежить від багатьох чинників, в тому числі, від
становища в самому Євросоюзі», - сказав він.
Другий міф, за словами Л.Кожари, про те, що Україна стримано ставиться до євразійської
інтеграції, оскільки побоюється певних імперських амбіцій з боку Москви. «Влада України подібні
точки зору не поділяє. Ми добре бачимо, що нинішній Митний союз трьох країн істотно
відрізняється від колишніх спроб створення інтеграційних структур на пострадянському просторі.
Видно також, що в його створенні враховано досвід, в тому числі й Європейського Союзу. Саме
тому, щоб ближче придивитися до його роботи, а також мати можливість впливати на рішення, що
зачіпають наші інтереси, Україна прагне отримати статус спостерігача у Митному союзі. Це
означає, що ми не стоїмо осторонь від процесів євразійської інтеграції, ми активно шукаємо
оптимальних шляхів взаємодії з цією організацією, товарообіг з якою становить 60,5 млрд
доларів», - заявив глава МЗС України.
Ще один міф, на думку міністра, це те, що Україна вважає євроінтеграцію і зближення з
Росією протилежними векторами цивілізаційного розвитку. «Це неправда. Насамперед тому, що
ми вважаємо Росію та інші країни європейського континенту невід'ємною частиною
загальноєвропейської цивілізації». На жаль, через 20 років після розпаду СРСР, не вдалося
створити ефективну структуру співпраці, яка б покривала всю Європу. Проте, Україна бачить себе
частиною цього широкого європейського простору», - сказав він.
Л.Кожара визнав, що ЄС знаходиться не в найкращому стані. «Проте, я вважаю, що у
об'єднаної Європи є майбутнє», - заявив глава МЗС України.
Також Леонід Кожара заявив що розраховує на те, що Україна цього року матиме зону
вільної торгівлі з Євросоюзом і Митним союзом.
«Наша позиція тут дуже проста. Ми хочемо мати зону вільної торгівлі і з Європейським
Союзом, і з країнами Митного союзу... Вже цього року Україна може стати єдиною державою в
світі, яка матиме зону вільної торгівлі і на Сході з Митним союзом, і на Заході з Європейським
Союзом», - сказав Л.Кожара.
Він підкреслив, що в багатьох регіонах світу проходять інтеграційні процеси, і багато країн
спільно намагаються протистояти фінансово-економічній кризі.
За його словами, ті країни, які не беруть участі в інтеграційних процесах, програють
конкретну боротьбу на світових ринках, тому інтеграційні процеси відбуваються і на
Європейському континенті, і в Азії. «Для України дуже важливо не випасти з цього процесу», підкреслив Л.Кожара.

52 of 62

INTERNATIONAL WEEKLY # 09,10,11 (20.03.2013 — 11.04.2013)

53 of 62

При цьому нагадав, що зараз обговорюється питання про початок переговорів про
створення зони вільної торгівлі між США та Євросоюзом. З іншого боку, Митний союз розглядає
питання створення зони вільної торгівлі з В'єтнамом і Новою Зеландією.
Укрінформ

08.04.2013. "Газпром" заробляє на Україні 600% прибутку економіст
Продаючи газ Україні за ціною 420-430 доларів, «Газпром» отримує прибуток у розмірі
600%. Про це в ефірі програми «Силове поле» на «Першому діловому телеканалі» заявив експерт
з економічних питань Юрій Гаврилечко.
«Собівартість російського газу порівнянна із собівартістю видобутку газу в Україні. Це
приблизно 60 доларів за тисячу кубометрів. Продаючи Україні газ по 420-430 доларів, Газпром
отримує 600% прибутку. Коли говорять, що «Газпром» щось втратить, то мають на увазі, що
компанія недоотримає прибуток», - прокоментував переговори України і Росії з питання ціни на
газ експерт з економічних питань Юрій Гаврилечко.
Експерти програми «Силове поле» обговорили можливість зниження залежності від
російського газу. Як відомо, в кінці березня Україна почала реверсивні поставки газу з Угорщини і
паралельно продовжує збільшувати поставки з Польщі. Також зараз загострилася дискусія з
приводу питання початку видобутку нетрадиційного газу.
UKRАЇНСЬКА ENERGЕТИКА

08.04.2013. Українці в Росії заявляють, що МЗС вибірково
працює з діаспорою
Українські громадські організації Росії заявляють, що МЗС вибірково підходить до роботи з
українською громадою у РФ. Про це повідомили в об’єднаній прес-службі українських громадських
організацій Росії.
«Таку зустріч (з українською громадою в Росії – ред.) влаштував нещодавно міністр
закордонних справ України Леонід Кожара. 28 березня в рамках робочого візиту до Москви
керівник зовнішньополітичного відомства зустрівся нібито з українською діаспорою, обговорив
питання подальшого співробітництва Української держави з українськими організаціями Росії», –
йдеться у повідомленні.
Наголошується, що українців Росії на згаданій зустрічі в посольстві України,
Національному культурному центрі України представляли тільки керівники та активісти
московських земляцтв вихідців з України. Ще в початковий період створення земляцтв
відзначалися деякі неоднозначні для українців Росії тенденції у громадському житті.
«Справді, в Москві створено кільканадцять осередків вихідців з різних областей України, і
це, безумовно, позитивний факт. Адже російсько-українські контакти в різних галузях життя
потребують подальшого розвитку. З іншого боку, ці громадські утворення, які зосереджені у
Москві, як правило, не беруть до уваги суто український аспект національно-культурної роботи. Всі
спроби українських організацій співпраці із земляцтвами саме на національно-культурницькому,
освітньому полі, на жаль, результатів не дали», – йдеться у заяві.
У повідомленні зазначається, що нічого не змінилося й останнім часом, «тому дивно чути
декларації керівника Ради земляцтв Миколи Ляха про роботу цих громадських утворень на
українській національно-культурній ниві, мовляв, хай Українська держава допоможе фінансово, а
вони заопікуються українською школою, українською газетою тощо».
«Не так важливо, хто стоїть за форматом цієї зустрічі – важливо те, задля чого вона
проводилась. Якщо задля більш широкого ознайомлення з роботою і проблемами української
громадськості усієї Росії (від Калінінграда до Камчатки), вирішення конкретних питань співпраці,
то в даному випадку цієї мети досягнуто не була. А якщо для заповнення відповідної графи у звіті,
то хай будуть і московські земляцтва», – зазначається у заяві.
Водночас її автори підкреслюють, що українські організації впродовж більш як 20-річного
періоду свого існування зробили великий внесок у справу збереження українцями Росії етнічної
ідентичності, активно підтримують свою історичну Батьківщину в дотриманні національної
гідності, перспектив цивілізованого демократичного розвитку України, тож годі зрозуміти
ігнорування українською дипломатією патріотично налаштованих українських організацій Росії.
Медіа-портал VIDIA
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08.04.2013. Російський експерт: відносини України й Росії стали
заручником старої образи Путіна
Відносини України і Росії й досі ускладнюються особистою образою Президента РФ
Володимира Путіна за поразку в 2004 році, коли на президентських виборах в Україні не зміг
перемогти Віктор Янукович. Про це заявивв керівник Центру українських досліджень Інституту
Європи Російської академії наук (РАН), головний редактор журналу «Современная Европа» Віктор
Міронєнко.
«Як експерт я відчуваю сильний суб'єктивний чинник у російсько-українських відносинах.
Відчуваю, що російському лідерові Путіну при всій його любові до України (а любов у нього
лубкова – до пісень і т. п. ), а насправді у нього образа, яка глибоко засіла, від того, що за його
більш ніж успішну 13-річну політичну кар'єру єдина серйозна політична поразка, якої він зазнав,
сталася в Україні», - сказав Міронєнко.
За його словами, 2004 року Путін зробив ставку на те, що його авторитет і вплив Росії
зможуть змінити ситуацію в Україні, але цього не відбулося.
«Був неправильний аналіз, він слухав не тих радників. Це дійсно поразка, і такого він не
зазнавав жодного разу. Такі речі не прощаються, особливо такими людьми як наш поважний
президент», - додав експерт.
Міронєнко переконаний, що ситуація не змінилася, незважаючи на те, що Янукович став
президентом 2010 року.
«З 2004 року дуже багато змінилося: змінилася сама людина, за яку він уболівав у 2004
році, змінилися Росія й Україна, змінилася міжнародна ситуація», - вважає експерт.
На його думку, головною ідеєю Путіна є реінтеграція на пострадянському просторі з
російським лідерством, і Україна тут необхідний елемент, але у Росії немає економічних ресурсів
для цього.
«Сьогоднішня ситуація, коли Янукович нібито свій - це якась компенсація за поразку в
2004 році. Але з іншого боку, він достатньо самостійний і не потребує злиття, яке вимагає від РФ
дуже великих витрат. Ця ситуація влаштовує російське керівництво. Єдине, що заважає повному
щастю – це відсутність контролю над ГТС України», - пояснив Міронєнко.
Він вважає, що в Москві «цього щиро хочуть, оскільки затятість України в цьому
відношенні дозволяє витрачати державні кошти на обхідні газопроводи».
УНІАН

10.04.2013. У російській Держдумі занепокоєні посиленням
впливу в українському Криму США та Польщі
Перший заступник глави комітету Держдуми РФ у справах СНД Володимир Нікітін
висловив занепокоєння, що США і Польща посилюють свою присутність в українському Криму, а
Росія - навпаки, згортає там свою діяльність.
Про це він заявив у російському парламенті, де під час «урядової години» виступав глава
Росспіробітництва Костянтин Косачов, передає власний кореспондент УКРІНФОРМу в РФ.
«У Криму, у місті-герої Севастополі, де офіційно проживає 17 поляків, вже відкрито
польський культурний центр і діє американський інформаційний центр. Водночас, через
безгрошів'я в Криму закрито 10 філій російського культурного центру. Вз 32 працівників
залишилося 6», - сказав В.Нікітін.
Через таке становище, підкреслив депутат, «Росія зазнає поразки за цивілізаційну
орієнтацію народів СНД і співвітчизників».
Укрінформ

10.04.2013.
Соціальні
Міністерства
України
та
РФ
напрацюють новий варіант угоди про співпрацю у соціальнотрудовій сфері
Міністерство соціальної політики України та Міністерство праці і соціального захисту
Російської Федерації домовилися напрацювати новий варіант угоди про співпрацю у соціальнотрудовій сфері. Про це повідомила Міністр соціальної політики України Наталія Королевська за
підсумками зустрічі з Міністром праці та соціального захисту РФ Максимом Топіліним, яка
відбулася у рамках IX Європейської регіональної наради Міжнародної організації праці в Осло
(Норвегія).
Під час зустрічі міністри обговорили угоду між міністерствами про співпрацю у соціальнотрудовій сфері, підписану ще у 2003 році. «У зв’язку зі значними змінами у законодавстві України
та Росії, що відбулися з того часу, часто виникають проблеми із застосуванням її положень.
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Зокрема, йдеться про труднощі з призначенням пенсій українським громадянам, які виїжджають
на постійне проживання до Росії, а також з виплатою Російською стороною пенсій українським
громадянам, які працювали у районах Крайньої Півночі», – зазначила Наталія Королевська.
Окрім того, за її словами, згідно з чинним законодавством РФ, українські трудові мігранти
фактично не потрапляють під дію соціального страхування у країні, а отже, втрачають трудовий
стаж та не мають належного соціального захисту.
Під час зустрічі Міністр соціальної політики України Наталія Королевська та Міністр праці
і соціального захисту Російської Федерації Максим Топілін домовилися напрацювати новий
варіант угоди про співпрацю у соціально-трудовій сфері та підписати її. «Нова угода має стати
новою базою для ефективної взаємодії між нашими Міністерствами з найширшого кола питань
соціальної сфери», – резюмувала Міністр соціальної політики України.
Довідково
Цього року учасники IX Європейської регіональної наради МОП, серед яких - глави
держав, представники урядів, організацій роботодавців та працівників 51 держави-членів МОП
Європи та Центральної Азії, - розглянули політичні заходи та реформи, спрямовані на економічне
зростання та поліпшення ситуації на європейських ринках праці.
Міжнародна організація праці (МОП) - спеціалізоване агентство системи ООН, яке ставить
за мету просування принципів соціальної справедливості, реалізацію прав людини і прав у сфері
праці. Створена в 1919 році, МОП стала першим спеціалізованим агентством ООН у 1946 році.
МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, встановлюючи
мінімальні стандарти в сфері основних трудових прав.
Урядовий портал

США ТА КАНАДА
08.04.2013. Відбувся телеміст між Малою академією наук
України та Аргонською національною лабораторією (США)
Відбувся телеміст між Малою академією наук України та Аргонською національною
лабораторією (США). У телемості, що проходив за технічної підтримки Посольства Сполучених
Штатів Америки в Україні, взяли участь представники Державного департаменту США, Аргонської
національної лабораторії (АНЛ) та науково-педагогічні працівники Малої академії наук України.
Під час проведення робочої наради щодо науково-технологічного співробітництва між
АНЛ і МАН України йшлося, зокрема, про навчання на базі наукових установ Аргонської
національної лабораторії українських студентів, учнів МАН і педагогів, які працюють у програмах
Малої академії наук з обдарованими дітьми.
Результатом телемосту стала домовленість про затвердження робочого плану, який є
додатком до договору про співпрацю між МАН та АНЛ. У рамках цього плану передбачається ряд
спільних заходів. Зокрема, у травні буде проведений телеміст для науково-педагогічних
працівників Малої академії наук з підключенням Києва та п’яти обласних центрів України.
Протягом червня-липня Аргон щосереди виходитиме на зв’язок з учнями МАН України та
студентами вищих навчальних закладів. Літній цикл телемостів проходитиме в лабораторії
«МАНлаб», де всі охочі зможуть послухати лекції провідних науковців АНЛ. Час і адреса місця
проведення телемостів буде повідомлена додатково на офіційному веб-сайті Національного центру
«Мала академія наук України».
З 1 до 15 серпня 2013 року на базі АНЛ у м. Чикаго (США) навчатиметься група науковопедагогічних працівників, задіяних у програмах і заходах Малої академії наук України. За
підсумками поїздки українські педагоги підготують навчальний модуль, який зможуть
використовувати педагоги України та США.
У вересні 2013 року буде проведений телеміст з Аргоном, в якому будуть задіяні всі області
України.
Завершиться рік співпраці з АНЛ телемостом, на якому буде підведено підсумки співпраці у
2013 році та складений план роботи на 2014 рік.
Програми співпраці з АНЛ передбачають розкриття тематик, що стосуються ядерної
безпеки, нанофізики в галузі медицини, лазерної фізики, питань, пов’язаних із квантовою
механікою, зокрема квантовим комп’ютером тощо. Конкурсний відбір уже розпочався, тож
запрошуємо науково-педагогічних працівників, залучених до діяльності МАН України, до участі у
відборі на навчання в АНЛ. Основна вимога до учасників – високий рівень володіння англійською
мовою та обізнаність в окресленій проблематиці.
Урядовий портал
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09.04.2013. У США привітали помилування українських
політиків і закликали припинити всі політичні переслідування
Сполучені Штати Америки вітають обнадійливе рішення президента Віктора Януковича
помилувати колишніх міністрів внутрішніх справ Юрія Луценка і довкілля Георгія Філіпчука,
заявила в понеділок речник Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден.
За її словами, це важливий крок до подолання стурбованості щодо демократії і
верховенства права в Україні, – але залишається зробити значно більше, мовиться в заяві.
«Закликаємо владу України покласти край політично мотивованим переслідуванням,
здійснити широкосяжну реформу правосуддя, щоб забезпечити неможливість повторення
прикладів вибіркового правосуддя, і повністю виконати рекомендації ОБСЄ, зроблені після
парламентських виборів 2012 року», – заявили в Білому домі.
Сполучені Штати твердо підтримують прагнення українського народу мати демократичне,
квітуче і європейське майбутнє, а цього можна досягти тільки через продовження демократичних
реформ і дотримання принципу верховенства права, наголосила речник.
«Ми й далі віддані посиленню двосторонніх відносин на ґрунті наших спільних
трансатлантичних цінностей», – запевнили в Раді нацбезпеки при президентові США.
Радіо Свобода

КРАЇНИ ЄВРОПИ
СЛОВАЧЧИНА
20.03.2013. Едуард Ставицький та Посол Словаччини в Україні
обговорили питання енергетичної співпраці
19 березня Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький
зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Паволом
Гамжіком.
Під час зустрічі сторони обговорили одне із нагальних завдань, яке потребує
якнайскорішого вирішення з метою створення передумов для подальшої успішної реалізації
проекту Євроазіатського нафтотранспортного коридору (далі - ЄАНТК), а саме підготовку
п’ятисторонньої міжурядової угоди щодо підтримки зазначеного проекту. Українською стороною
було підготовлено проект міжурядової угоди та надіслано на розгляд країнам-учасницям проекту.
Українська сторона розраховує на активне сприяння Республіки Словаччини у питанні
надання проекту ЄАНТК підтримки в рамках відповідних механізмів ЄС щодо реалізації
інфраструктурних проектів в енергетичній сфері.
Зокрема, це надання сприяння словацькою стороною як країною - членом Європейського
Союзу у прийнятті позитивного рішення ЄС щодо надання проекту ЄАНТК статусу проекту
загальноєвропейського значення в рамках програми TEN-E, як це передбачено дорожньою картою
Східного партнерства на 2012-2013 роки.
Також сторони обговорили питання співпраці у нафтогазовій галузі, у галузі ядерної
енергетики, а найважливіше – у галузі енергетики.
Українська сторона високо цінує прагнення словацької сторони сприяти подальшому
розвитку співробітництва в енергетичній сфері.
Наприкінці зустрічі було домовлено і надалі підтримувати торговельно- економічне
співробітництво двох країн, якому притаманний високий рівень взаєморозуміння й підтримки, а
також динамічний розвиток політичного діалогу.
Урядовий портал

КІПР
28.03.2013. Кіпрська інфекція вразить Україну, - аналітики
Наступними слабкими ланками в фінансовому ланцюзі Європи після Кіпру стануть
Словенія, Мальта і, можливо, Україна.
Україна вже переживає економічний спад, на відміну від дуже слабкого зростання в 2012
році. Як відзначає Financial Times, це збільшує необхідність пошуку для України
зовнішньоекономічної підтримки, якщо не з боку Росії, то від Міжнародного валютного фонду,
делегація якого прибула до Києва, передає Радіо «Свобода».
Спад не віщує нічого доброго влади України, яка повинна всіма силами намагатися
покрити в 2013 році зовнішній борг на суму в майже 10 млрд. доларів. У зв'язку з млявим
просуванням газових переговорів з Росією і страхами поширення фінансової інфекції з Кіпру,
Києву, як вважає оглядач Роман Олеарчик, доведеться напружитися, щоб узгодити з МВФ 15мільярдний кредит.
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А відомий аналітик із Лондона Тімоті Аш не виключає, що наступними слабкими ланками
в фінансовому ланцюзі Європи після Кіпру стануть Словенія, Мальта і, можливо, Україна. Аш
вважає, що Україна має проблеми з кредитами своїх громадян, невпевненістю деяких українських
олігархів у своєму майбутньому, що може бути посилено проблемами з готівкою, які виникнуть
через Кіпр.
Аш також вважає, що саме макросередовище в Україні, негаразди в політичному житті,
посилення недовіри, наростання системних ризиків, - все це змусить українську владу добре
подумати, як скоріше отримати будь-яку фінансову допомогу, від Росії або від МВФ. Спостерігачі
тепер уважно стежать, чи готовий Київ нарешті погодитися з умовою МВФ щодо скасування
занадто дорогих і нежиттєздатних субсидій для населення з компенсації ціни на видобутий
всередині країни газ.
РУпор

30.03.2013. Кіпрські уроки для України
Криза не зачепила українське відділення "Банку Кіпру", проте українцям є, чому повчитися
у цій ситуації
Представники українських банків - як Національного, так і комерційних - твердять, що
події на Кіпрі ніяк не вплинули на українських вкладників.
Як каже начальник управління розвитку продуктів українського представництва "Банку
Кіпру" Ганна Макаренко, навіть їхні клієнти не виявляли ознак паніки впродовж 10 днів, коли
банки на Кіпрі були закриті, а саме представництво і всі відділення банку працювали у звичайному
режимі.
"Останні два тижні, незважаючи на те інформаційне поле, яке було довкола нас, всі ці
телевізійні кадри черг, страйків та протестів, "Банк Кіпру" в Україні працював у звичайному
режимі. Він прийшов в Україну у 2008 році, аби розвивати роздрібний бізнес, і тому 80% наших
коштів зараз - це гроші українських вкладників, гарантовані та захищені Фондом гарантування
вкладів", - каже пані Макаренко.
Не було паніки і серед тих українців, хто тримає свої гроші безпосередньо на Кіпрі. Як
кажуть оглядачі, ті, у кого там було багато грошей, встигли вивести їх заздалегідь, бо проблеми із
кіпрськими банками почалися давно, або ж навіть повернули в Україну у вигляді іноземних
інвестицій.
"Тихих гаваней" меншає
Водночас у банківських колах називають принаймні два уроки, які Україна може винести із
кіпрської кризи.
Як каже член Громадської ради при міністерстві фінансів Валерій Чорний, одним із них є
те, що "потужні західні країни вже не хочуть утримувати слабких своїми дотаціями", особливо,
коли бачать, що у цих країнах є люди, які не платять податки, а зберігають доходи в офшорних
зонах.
Ще один урок, на думку Валерія Чорного, полягає у тому, що навіть якщо українським
багатіям вдалося нині вивести свої гроші із Кіпру до більш спокійних податкових гаваней,
остаточний спокій їх вже ніхто не гарантує.
"Я би перефразував відому фразу Бісмарка про те, що хто не хоче годувати свою армію,
годуватиме чужу, і сказав би, що той, хто не хоче розвивати свою економіку, і виводить кошти з
країни, розвиватиме чужі економіки, і інколи навіть їхньої згоди на це не питатимуть", - каже
Валерій Чорний.
Як каже директор департаменту статистики, аналізу та прогнозування Національного
банку Юрій Полоньов, за 2012 рік до України із Кіпру було перераховано 13,2 млрд доларів, тоді як
відтік коштів становив 7,7 млрд. Відтак, сальдо руху капіталу між Україною та Кіпром склало 5,3
млрд доларів, із яких понад 3 млрд доларів - це чисті прямі іноземні інвестиції.
Це знову вивело Кіпр на першу позицію серед іноземних інвесторів в Україні, хоча всі
експерти погоджуються, що цими інвесторами є українські бізнесмени, які свого часу вивели
кошти на Кіпр для "оптимізації податків", а згодом знову завели їх в Україну для придбання
промислових чи інших об'єктів.
Після останніх у кіпрській банківській системі Кіпр навряд чи і надалі залишатиметься
головним іноземним інвестором в Україну, кажуть учасники ринку. Як вважає голова Українського
аналітичного центру Олександр Охрименко, у майбутньому роль Кіпру можуть перебрати на себе
Австрія чи Нідерланди, де діють низькі податки на доходи та депозити:
"Великий бізнес вже давно гроші на Кіпрі не тримає, але якісь компанії для здійснення
розрахунків там залишатимуться. Наскільки я знаю, зараз популярними стають Австрія та
Нідерланди. Вже навіть зараз можна розцінювати частину австрійських інвестицій, як повернення
українських грошей. І законодавство цієї країни і надалі цьому сприятиме", - каже Олександр
Охрименко.
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Раніше експерти також обговорювали можливість того, що "новим Кіпром" для
українських, і, особливо, для російських грошей може стати Латвія. Але проблеми у банківській
системі цієї країни, а також її заявка на приєднання до зони євро вже цього року означають, що до
латвійської банківської системи найближчим часом буде прикуто посилену увагу регулювальних
органів ЄС, а відтак, переведення туди "сірих" капіталів із Кіпру виглядає проблематичним.
Зовсім інша історія зі Швейцарією, надійність банківської системи та валюти якої не
викликає жодних сумнівів. Проте те, що від 2010 року Швейцарія погодилася відкривати дані про
власників рахунків на запит від владних органів низки країн, передусім, США, робить і її не дуже
зручною для приховування "сірих" капіталів.
ВВС Україна

ПОЛЬЩА
20.03.2013. Перед Україною постав вибір між сучасністю і
демократією чи «іншою цивілізаційною моделлю» – Польща
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пообіцяв сьогодні, що якщо
Україна створить умови для підписання угоди про асоціацію з ЄС, то Польща докладе зусиль для
надання їй європейської перспективи на найближчому саміті програми «Східне партнерство» в
листопаді у Вільнюсі.
У виступі в Сеймі міністр, зокрема, наголосив: «Перед Україною постала фундаментальна
дилема на кшталт тієї, яка була в середині 17-го сторіччя, а також на початку 20-го сторіччя. Для
Києва це вибір між сучасністю та демократією, з одного боку, та іншою цивілізаційною моделлю, з
іншого».
Представляючи пріоритети польської зовнішньої політики на 2013 рік, він значну частину
свого виступу присвятив питанням країн Східної Європи, зокрема, Україні й українсько-польським
стосункам. «Ми пов’язуємо великі сподівання з листопадовим самітом «Східного партнерства» у
Вільнюсі. Успіхом вважатимемо підписання договору про асоціацію та про вільну торгівлю з
Україною, а також завершення аналогічних процесів із Молдовою, Грузією та Вірменією. Ми
прагнемо охопити громадян України, Грузії та Молдови, а також Росії безвізовим рухом», – сказав
польський міністр.
Під час свого виступу Сікорський не оминув складних питань українсько-польського
минулого. Він заявив: «Цього року відзначатиметься 70-а річниця волинського злочину, внаслідок
якого загинули десятки тисяч наших земляків. Ми цінуємо нещодавнє звернення грекокатолицьких єпископів, яке нагадує про ці трагічні події, та водночас ми висловлюємо глибоке
переконання, що примирення мусить відбуватися в дусі поваги до історичної правди». Цю думку
Сікорського польський парламент підтримав оплесками.
Також Сікорський сказав, що Польща наполягатиме на розширенні європейської програми
студентських обмінів «Еразмус» на країни Східної Європи.
Радіо Свобода

20.03.2013. 11 квітня у Варшаві відбудеться
польська конференція щодо видобутку сланцевого газу

українсько-

11 квітня 2013 року в м.Варшава відбудеться спільна українсько-польська конференція,
присвячена тематиці видобутку в Україні та Польщі сланцевого газу і співробітництва у цій галузі
двох країн. Захід відбудеться під егідою Українсько-польської господарчої палати та за підтримки
Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Міністерства економіки РП.
На конференції за участю відповідних експертів, фахівців, практиків, представників
державних органів та органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших зацікавлених осіб
планується обговорити ряд актуальних питань у контексті розвитку паливно-енергетичного
комплексу двох країн.
До участі в конференції запрошуються журналісти провідних економічних видань. Проїзд
та перебування на території Польщі фінансується приймаючою стороною.
Захід відбудеться у рамках Українсько-польського клубу, який було започатковано 6
березня 2013 року у рамках «Українського дня» на Варшавській фондовій біржі. Метою клубу є
створення постійно діючої платформи для обміну досвідом та інформацією українських та
польських представників засобів масової інформації з метою вивчення питань і проблем, які
викликають значний громадський інтерес в Україні та Польщі і вимагають поглибленої та фахової
уваги медіа та відповідного експертного середовища. Робота клубу здійснюватиметься у формі
щоквартальних зустрічей і конференцій на території однієї з держав, а також шляхом особистих
контактів представників ЗМІ.
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Заявки про участь просимо надсилати до 19.00 год. (за київським часом) 21 березня 2013 р.
на електронну пошту: michal.niewiadomski@polskieradio.pl або maciej.samsonowicz@pol-ukr.com, і у
копії на y.borodiy@ukraine-emb.pl.
Згідно з попередньою програмою конференція складатиметься з трьох сесій:
1. Інтеграція українського газового сектору з ЄС.
Модернізація газової мережі України і її фінансування за рахунок коштів ЄС.
Можливості закупівлі сировини європейськими споживачами на російсько-українському
кордоні.
Перспективи впровадження в Україні третього енергетичного пакету.
Диверсифікація напрямків, поставок і постачальників газу в Україну.
Наслідки для України після впровадження магістралі Nord Stream і планів щодо South
Stream.
2.
Термінали для отримання скрапленого газу в Польщі та в Україні – диверсифікація
напрямків, поставок і постачальників через LNG.
Досвід Польщі та України.
Фінансування терміналів з європейських фондів.
Прогнози пониження ціни сировини завдяки спотовим закупівлям.
Перспективи для LNG в країнах Центрально-Східної Європи.
3. Сланцевий газ – Досвід Польщі та України.
Розрахункові запаси сланцевого газу в Польщі та Україні.
Рівень розвідки газу в Польщі та Україні.
Зміни в правових системах у зв’язку з появою нового газу.
Наслідки для енергетичних ринків у Польщі та в Україні.
Екологічні аспекти видобування сланцевого газу, робота з громадськістю та ЗМІ.
Фінансування розвідки газу, податки, витрати видобутку.
Мова конференції – українська та польська.
Урядовий портал

04.04.2013. Прикордонну
можуть збільшити до 50 км

зону

між

Україною

і

Польщею

Зону прикордонного руху між Україною та Республікою Польщею доцільно збільшити із 30
км до 50 км. Про це повідомили у прес-службі заступника голови ВР Руслана Кошулинського.
Відповідне звернення заступник голови ВР України Руслан Кошулинський надіслав
міністрові закордонних справ Леонідові Кожарі з проханням повідомити позицію Міністерства з
цього питання.
У зверненні Р. Кошулинський зазначив, що напередодні взяв участь у роботі міжнародної
конференції у місті Красічин (Республіка Польща), на якій йшлося про прикордонне
співробітництво двох країн.
Серед іншого на конференції обговорювали питання про необхідність удосконалити
організацію малого прикордонного руху між Україною та Республікою Польщею. Зокрема,
говорили про збільшення зони дії малого прикордонного руху з 30 км до 50 км. Адже останнім
часом саме в 50-кілометровій прикордонній зоні між Україною і Польщею значно активізувалася
ділова співпраця та обмін між громадянами обох країн.
Нагадаємо, угода про малий прикордонний рух з Польщею набула чинності 1 липня 2009
року. Цією угодою було запроваджено спрощену систему перетину українсько-польського кордону
для мешканців прикордонної смуги, і на вимогу Єврокомісії визначено тільки 30-кілометрову зону
її дії.
Zaxid.net

09.04.2013. Коморовський пообіцяв, що Польща не прийме
газових рішень на шкоду інтересам України
Польський президент Броніслав Коморовський наголосив, що Польща не планує
здійснювати жодних кроків у газовій сфері, які можуть зашкодити інтересам України.
"Президент Коморовський запевнив Президента України, що польська сторона не
збирається робити будь-яких кроків у співпраці в газовій сфері з Росією, які будуть загрожувати
інтересам України", - заявили в канцелярії президента Польщі з міжнародних питань Яромира
Соколовського.
За його інформацією, така тема піднімалася під час телефонного діалогу президентів
Польщі та України.
Нагадаємо, минулого тижня в Газпромі заявили, що повертаються до ідеї реалізації давно
замороженого проекту - газопроводу в обхід України Ямал-Європа-2.
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Зазначимо, що глава правління російської монополії Олексій Міллер і гендиректор
польської Europolgaz Мирослав Добрут підписали меморандум про спільний розвиток проекту.
Ямал-Європа 2 повинен пройти по території Польщі в напрямку Словаччини та Угорщини,
а його потужності - 15 млрд куб. м газу в рік - "повинні бути зняті з українського напрямку",
заявляють в Газпромі. Запуск газопроводу заплановано на 2018-2019 роки.
Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Варшава не зацікавлена в
різкому збільшенні імпорту газу з Росії. "В останні роки Польща працює над диверсифікацією
поставок. Тому ми не зацікавлені в радикальному зростанні обсягу газу, який ми купуємо у
Газпрому", - сказав Туск, коментуючи можливу участь Польщі в будівництві газопроводу ЯмалЄвропа-2.
Відголос

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
20.03.2013. Україна - Великобританія: розвиток співпраці на
рівні університетів
Українська делегація, яка бере участь у робочій нараді-семінарі в університеті м. Ковентрі
(Великобританія), провела переговори з Канцлером університету м. Ковентрі проф. Мадлен Аткінс
та її заступниками з наукової роботи проф. Іен Маршал та з міжнародних зв’язків Др. Давідом
Пілсбарі.
Зазначимо, що університет м. Ковентрі в рамках програм TEMPUS і 7 рамкової програми
працює разом з Національною металургійною академією України. Перший заступник Міністра
освіти і науки України Євген Суліма, для поглиблення та розширення співпраці, запропонував
англійській стороні з українськими партнерами гармонізувати навчальні програми підготовки
бакалаврів і магістрів, що дозволить створити реальні умови для вибіркового навчання
українських студентів в університеті м. Ковентрі і англійських студентів в Україні. Окрім того,
обговорені можливості навчання за програмами подвійних дипломів як магістра, так і бакалавра, а
також спільного наукового керівництва аспірантами професорами з Англії та України.
За результатами переговорів підписано Меморандуми про співробітництво між
університетом м. Ковентрі і Національною металургійною академією України та ІваноФранківським національним технічним університетом нафти і газу.
Значну увагу приділено організації та проведенню науково-дослідницьких робіт,
підвищенню їх ефективності та сучасним підходам щодо комерціалізації результатів досліджень
вчених університетів, захисту інтелектуальної власності, умовам угод між університетом та
викладачами.
Також українська делегація на факультеті комп’ютерної інженерії університету Ковентрі
ознайомилася з працями студентів та організацією умов для самостійної та індивідуальної роботи
студентів.
Урядовий портал

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ
КАТАР
08.04.2013. Новопризначений Посол України в Катарі вручив
Вірчі грамоти катарському правителю
Новопризначений Посол України у Державі Катар Євген Микитенко вручив Вірчі грамоти
Еміру шейху Хамаду бін Халіфі Аль Тані.
Під час зустрічі катарський правитель привітав заснування українського Посольства у місті
Доха, підкресливши, що цей крок сприятиме інтенсифікації двостороннього співробітництва в усіх
сферах.
Під час бесіди сторони обговорили актуальний стан двостороннього співробітництва у
галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, туризму, а також перспективи розбудови договірноправової бази, зокрема у cферах науки і технологій, охорони здоров'я, культури.
Урядовий портал
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КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
ЯПОНІЯ
09.04.2013. Україна і Японія домовились про 536 проектів на 3,8
млрд грн в рамках Кіотського протоколу
Україна і Японія погодили 536 проектів, які будуть реалізовуватися за кошти, отримані від
продажу цій країні одиниць скорочення викидів у рамках зобов'язань за Кіотським протоколом.
Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.
"Станом на 1 квітня з японською стороною за договорами продажу одиниць встановленої
кількості погоджено 536 проектів в 24 регіонах країни", - сказав він на прес-конференції в Києві.
За словами міністра, загальна вартість цих проектів оцінюється в 3,814 млрд грн, на їхнє
фінансування вже направлено 0,571 млрд грн.
Міністр уточнив, що понад 500 проектів з теплової санації об'єктів соціальної сфери будуть
завершені до 1 вересня 2013 року. Реалізовані в рамках домовленостей великі проекти планується
завершити в 2014 році.
Проскуряков також нагадав, що в рамках реалізації проекту за схемою зелених інвестицій
був підписаний договір з Sumitomo Corporation (Японія) на поставку 1,2 тис. гібридних автомобілів
Toyota Prius для української міліції. Ці машини планується передати МВС до кінця вересня 2013
року, додав міністр.
Нагадаємо, Кіотський протокол, підписаний в 1997 році, направлений на встановлення
норм викидів у атмосферу парникових газів, термін його дії закінчувався наприкінці 2012 року.
До США, Індії і Китаю, які не ратифікували протокол, приєдналися Канада, Японія, Нова
Зеландія і Росія, що заявили про вихід з угоди.
У грудні 2011 року у місті Дурбан Південноафриканської республіки учасники форуму зі 194
країн домовилися продовжити чинність Кіотського протоколу до 2020 року.
У грудні 2012 року Кіотський протокол подовжили 200 країн до 2020 року.
Інтерфакс-Україна

АРГЕНТИНА
10.04.2013.
Міністри
оборони
України
обговорять перспективи двосторонньої співпраці

та

Аргентини

10 квітня 2013 року розпочався робочий візит української військової делегації на чолі з
Міністром оборони України Павлом Лебедєвим до Аргентинської Республіки.
У місті Буенос-Айрес керівник вітчизняного оборонного відомства зустрінеться з Міністром
оборони Аргентинської Республіки доктором Артуро Антоніо Пурічеллі. Після цього глави
делегацій відвідають Морський промисловий комплекс (CINAR) та криголам “Ірізар”.
Під час візиту українська військова делегація також ознайомиться з призначенням та
можливостями Центру підготовки до миротворчих операцій.
Варто підкреслити, що у ході роботи сторони планують обговорити широкий спектр питань
щодо перспектив двосторонньої співпраці у військовій та військово-технічній сферах між
Міністерствами оборони України та Аргентинської Республіки, а також пріоритетних напрямів її
подальшого розвитку.
За підсумками переговорів між делегаціями Міністерства оборони України та Міністерства
оборони Аргентинської Республіки очікується підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Аргентинської Республіки про військово-технічне співробітництво.
Урядовий портал

КРАЇНИ СНД
КАЗАХСТАН
роки

04.04.2013. Україна і Казахстан підписали план дій на 2013-2014

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ
Прем’єр-міністри України і Казахстану Микола Азаров і Серік Ахметов підписали план дій
Україна- Казахстан на 2013-2014 роки.
Також сторони підписали програму співробітництва у галузі науки і технологій між
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації і Комітетом науки
Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан на 2013-2015 роки.
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З української сторони документ підписав Голова Держінформнауки Володимир
Семиноженко, з казахської - Віце-міністр освіти і науки Cаят Шаяхмєтов.
Сторони також домовилися розробити програму співпраці у космічній галузі на 2014-2015
роки.
Урядовий портал

БІЛОРУСЬ
08.04.2013. Україна та Білорусь планують
відносини у сфері юстиції у 2013-2014 роках

продовжити

Органи юстиції України та Білорусі заявляють про намір продовжити відносини та
підписати програму співробітництва головних юридичних відомств двох країн на 2013-2014 роки.
Планується, що двостороння зустріч Міністрів юстиції України та Білорусі Олександра
Лавриновича та Олександра Сліжевського, за підсумками якої буде підписана відповідна Угода,
відбудеться 9 квітня 2013 року у м.Чернігів.
Як повідомив Міністр юстиції України Олександр Лавринович, у рамках Угоди планується,
зокрема, продовжити співробітництво державних судово-експертних установ України та Білорусі.
У цьому контексті Міністр нагадав, що науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства
юстиції України на теренах колишнього СРСР здійснюють найбільшу кількість наукових розробок
у галузі криміналістики і судової експертизи з нових напрямків досліджень.
Також планується обмін досвідом з питань реєстрації громадських об‘єднань, у тому числі,
з урахування нового закону «Про громадські об'єднання», який набув чинності в Україні з 1 січня
2013 року та отримав схвальні оцінки європейських експертів.
Крім того, Угода передбачатиме обмін досвідом у сфері використання інформаційних
технологій, а також діяльності нотаріату, у сфері застосування міжнародних договорів про надання
правової допомоги, а також щодо реформування системи примусового виконання судових рішень
тощо.
Як відомо, на сьогодні між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції
Республіки Білорусь діють Угода про співробітництво від 25 червня 1999 року, а також Угода про
співробітництво у сфері судової експертизи від 23 січня 2009 року.
Урядовий портал
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