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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Про перспективи отримання Україною макрофінансової допомоги з 
боку Європейського Союзу 

 
 
Від самого початку підготовки Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом було зрозумілим, що створення поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) із цією організацією неможливе без 
укладення комплексного документа, котрий об’єднав би економічну та політичну 
складові, рівномірно налагоджуючи контакти між Києвом та Брюсселем в усіх 
взаємовигідних сферах. Відповідно, ЗВТ просто не могла стати планом «Б» для 
України. Проте, створення такої зони могло би відкрити для нашої держави 
величезні можливості економічної інтеграції сприяло приходу до України 
європейських інвесторів. Однак останні налагоджуватимуть контакти з Києвом, 
перш за все, після створення в державі сприятливого бізнесового клімату та 
проведення всіх необхідних європейських реформ. Разом з тим і Європа, і 
вітчизняні чиновники розуміють, що нині держава не може дозволити собі 
самотужки проводити необхідні реформи, бо не має для цього ні коштів, ні 
необхідних інституційних передумов.  

Відповідно, 19 квітня 2012 року після проведення перемовин 
Міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра 
Порошенка з головою представництва Євросоюзу в Києві Жозе 
Мануелем Пінту Тейшейрою було заявлено, що Європейський Союз 
якнайшвидше відновить програму бюджетної підтримки України, 
надавши їй 160 млн. євро задля «запуску» програм технічної 
допомоги в трьох напрямах: підтримка енергетичного сектора, 
підтримка реформ, підтримка регіонального розвитку. Однак, дане 
досягнення не можна вважати безумовним позитивом. Адже через 
непослідовність дій вітчизняної влади, Київ отримає від європейців лише чверть 
можливих коштів: пропонована допомога у 610 млн. євро швидко зменшилася до 
задекларованої суми через недотримання європейських стандартів.  До того ж 
Європейська комісія призупинила програми бюджетної підтримки України через 
«неефективний розподіл коштів». 

Підсумовуючи існуючі проблеми, можна сказати, що для їхнього 
вирішення Київ повинен зробити не тільки технічні, а й політичні кроки, зокрема, 
затвердивши необхідні законопроекти (в соціальній, судовій та адміністративній 
сферах) на умовах ЄС. В іншому разі всі програми можуть перебувати в стані 
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перегляду, поки уряд не «наведе порядок» у зазначених галузях. Допоки ж 
результативність різного роду проектів, що фінансуються, мінімальна. Свідченням 
того є позиція України в міжнародних рейтингах. Наприклад, у міжнародному 
рейтингу простоти підприємництва 2011 року Україна опинилася на 145 місці із 
183. У рейтингу простоти системи оподаткування, на реформування якої кошти 
виділялися Світовим банком, наша країна займає 181 місце серед 183 країн світу. 

Масштабні кредити Європа наразі також може лише під гарантії провідних 
міжнародних інституцій, при умові якщо сама отримає транші від цих організацій. 
Тому орієнтир, який закріплено Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України № 184-р від 5 квітня 2012 року про затвердження плану 
першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2012 рік, згідно 
з яким до липня поточного року Київ має отримати макрофінансову допомогу ЄС, 
видається доволі туманним. Згідно з документом, вітчизняні високопосадові до 
закінчення відведеного терміну мають завершити перемовини щодо укладення 
меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС та кредитної угоди між 
Україною (як позичальником), Нацбанком України (як агентом позичальника) та 
ЄС (як кредитором) для отримання Україною макрофінансової допомоги.  

Проте наразі в МВФ заявили, що прогноз економічного розвитку країни на 
2012 рік знижується з 3,7% до 3%. У Фонді також вважають, що Київ точно не 
зможе досягти задекларованих урядом минулорічних темпів розвитку в 5,2%. 
Крім того, розвиток кризи в єврозоні призвів до значного падіння цін на метал, 
який є однією з найбільших дохідних статей українського бюджету. У даний час 
МВФ чекає від України виконання узгоджених раніше заходів для відновлення 
кредитної програми «stand-by», замороженої у 2011 році. Йдеться про заходи в 
сферах фіскальної консолідації, реформ енергетичного і фінансового секторів. 
МВФ, зокрема, наполягає на підвищенні цін на газ для населення України на 30%, 
а для підприємств комунальної теплової енергетики (ТКЕ) – на 56%. Українська ж 
сторона, навряд чи буде виконувати цю вимогу до осінніх парламентських виборів 
виборів. 

Нецільовий характер використання коштів був пов'язаний з тим, що 
замість реалізації програм енергозбереження, вони були витрачені на побудову 
лінії електропередач що з’єднують  сонячні електростанції Криму з 
енергосистемою держави. Відповідно, МВФ наразі не бачить перспективи в 
наданні коштів для України. 

Навіть при тому, що державний борг України представляє собою менше 
40% ВВП, що досить прийнятно в порівнянні з багатьма європейськими країнами, 
міжнародні ринки залишаються для нас закритими. Тож тільки значне 
надходження прямих іноземних інвестицій разом із зростанням продуктивності 
праці можуть вивести Україну з такої ситуації. Разом із тим, інвестори до нас не 
поспішають. Крім того, Євросоюз уже давно переглянув підхід до підтримки 
реформ у країнах СНД Європейського регіону. Адже в рамках програми «Східне 
партнерство» проголошено принцип «більше за більше»: це означає, що 
найбільші обсяги фінансування отримають ті країни, які домоглися найбільших 
практичних результатів у процесі реформ. 

Тож наразі країна, в принципі, перебуває у замкненому фінансово-
політичному колі: бажаючи залучити інвесторів, урядовці мають виконати вимоги 
МВФ; бажаючи отримати матеріальну підтримку від ЄС, чиновники повинні 
прискорити процес імплементації необхідних реформ. Та й у цьому випадку 
останнє слово, усе ж, залишається за міжнародним Фондом. Прогнозована ж 
технічна допомога Євросоюзу може бути надана Києву лише в обмін на 
реформування провідних сфер суспільного життя, що наразі ще надто далеке до 
завершення. Тож, виходить, маємо сподіватися на лояльність європейців до 
українських чиновників, що, перш за все, виявиться у швидкості роботи над 
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Угодою про асоціацію. І тільки опісля можна буде говорити про технічну допомогу 
чи якісь інші види матеріальної підтримки із Заходу. 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 

Радіо Свобода 

09.04.2012.Парафування угоди з ЄС – удар по Москві (європейська 
преса)  

Юлія Тимошенко каже євродепутатам, що покращення ситуації в Україні залежить від 
зближення України з ЄС, про це інформують різні європейські видання. Експерти переконані, що 
парафування угоди ЄС з Україною – це перший нинішній успіх Брюсселя у відтягуванні Києва від 
Москви, але "тим часом остаточно ще не зрозуміло, кому українська наречена подарує гарбуза, а 
кому серце – Москві чи ЄС?" Влада у Києві не проти відправити Тимошенко за кордон, щоб таким 
чином наблизити підписання та ратифікацію угоди з ЄС.  

Польська Rzеczpospolita інформує, що під час зустрічі в Качанівській в'язниці з 
євродепутатом від Польщі Павлом Ковалем, Юлія Тимошенко наголосила: "Розвиток ситуації в 
Україні залежить від того, як скоро дійде до зближення з ЄС". Павло Коваль також зауважив, що, 
не зважаючи на лежачий стан Юлії Тимошенко, вона "у доброму гуморі" і не виглядає 
упослідженою та зачерствілою. 

Політолог-міжнародник із Москви Антон Барбашин зауважує на сторінках "Независимой 
газети", що нині між Росією та ЄС відбувається своєрідне змагання за наближення України, і 
парафуванням угоди про асоціацію з Києвом 30 березня Брюссель зробив реальний крок на шляху 
прискорення євроінтеграції України в ЄС. Тепер, як зауважує російський аналітик, наступний хід 
за Москвою, чи піде вона ва-банк і запропонує Києву щось на кшталт "перегляду цін у газових 
контрактах, через які Юлія Тимошенко сьогодні перебуває далеко від Майдану і Хрещатика". Але й 
у цьому випадку, як звертає увагу Барбашин, Україна, згідно з Конституцією, не може "вступати у 
будь-які наднаціональні регулятивні об'єднання", а проведення референдуму серед українців з 
цього питання несе загрозу розколу. "У будь-якому випадку в битві за Україну Брюссель зробив 
свій хід, наступний – за Москвою", – резюмує Антон Барбашин. 

Чеська IDNES повідомила, що, наприклад, у 2010 році чехи прислали додому з-за кордону 
майже мільярд євро, а чужинці, котрі працюють в Чехії – відправили за межі цієї країни до 
мільярда доларів і найбільше з цієї суми пішло до України. Тобто, українці в Чехії з року в рік 
висилають додому найбільше грошей з-посеред інших заробітчан, на другому місці – словаки, 
треті – росіяни. 

Вже згадувана "Независимая газета" цитує владного політика в Києві, який стверджує, що 
для українських олігархів "інтеграція в Митний союз – страшний сон… Вже краще в ЄС, де, до речі, 
їхні гроші, й де мешкають їхні родини. Якщо для цього необхідно звільнити Юлію Тимошенко – її 
звільнять". Видання також цитує думки багатьох експертів, котрі не виключають, що "Тимошенко 
може стати першим дисидентом незалежної України", бо влада Януковича не проти відправити її 
на лікування за кордон і забути, тобто – "остаточно витіснити лідера опозиції з української 
політики". 

 
Радіо Свобода 

12.04.2012.Представник Єврокомісії: зона вільної торгівлі з Україною 
неможлива без укладання Угоди про асоціацію 

У Єврокомісії наголошують, що зона вільної торгівлі з Україною неможлива без укладення 
Угоди про асоціацію.Про це заявив сьогодні представник Єврокомісії Філіп Куїссон, виступаючи у 
Комітеті регіонів, де відбулася презентація інвестиційних можливостей Дніпропетровської області.  

«Оскільки Угода про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі є частиною Угоди про 
асоціацію, то вона не є планом «Б» для України», – сказав представник Єврокомісії.  

Куїссон наголосив, що лише просування у процесі укладання Угоди про асоціацію може 
відкрити для України величезні можливості економічної інтеграції, які закладені Угодою про зону 
вільної торгівлі.  

«Ми маємо певний досвід у ЄС із зонами вільної торгівлі, наприклад, з такими країнами як 
Мексика, Чилі, Південна Африка. Ми побачили через кілька років зростання експорту з цих країн 
до ЄС на 40-50-60%. І це те, що чекатиме Україну», – сказав Куїссон, який від імені Єврокомісії 
очолює переговорну групу з Україною щодо торговельних питань.  

За його словами, вступ Угоди про асоціацію та її торговельної частини у силу сприятиме 
приходу європейських інвесторів в Україну.  

Україна та Європейський Союз розпочали переговори про Угоду про асоціацію на початку 
2007 року, а про її економічну частину – створення зони вільної торгівлі – на початку 2008 року. 19 
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грудня 2011 року Україна та ЄС на саміті у Києві заявили про завершення переговорів. 30 березня 
2012 року сторони парафували цей документ. 

 
Голос Америки  

13.04.2012. Уряд може провести необхідні Україні реформи лише за 
гроші ЄС – американський політолог 

Дослідниця-міжнародник з Гарварду, Надія Кравець вважає, що лише приєднання до ЄС 
наблизить необхідні Україні зміни . 

Представник ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра цього тижня заявив в інтерв’ю 
виданню «Кореспондент», що Янукович не виправдав сподівань, які на нього покладали як 
Європейський Союз, так і Україна. За словами Тейшейри, Україна загрузла в корупції, а уряд 
Януковича не виконав своїх забов’язань перед ЄС. 

 Москва, здається, також не надто задоволена Януковичем, хоча і з інших причин. Кремль 
наполягає на збереженні вбивчої для української промисловості ціни на газ, яка нинішній владі 
дісталася у спадок від Тимошенко. 

Микола Азаров під час зустрічі членами Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії 
заявив, що вірить у те, що Україна зможе добитись від Росії знижки на газ. Втім, той факт, що за 2 
роки при владі Янукович не отримав такої знижки, промовисто свідчить, що і Москва не отримує 
від нього того чого хоче. 

Тож Київ в однаковій мірі далекий і від Москви, і від Брюсселя. Ситуація нагадує часи 
Леоніда Кучми, який наполягав на тому, що сповідаючи «багатовекторність», Україна буцімто 
найкраще захищає свої інтереси. 

 Щоб з’ясувати реальне становище та вагу України на міжнародній політичній арені та 
окреслити діапазон в якому може маневрувати Київ ми звернулись до політолога-міжнародника 
Надії Кравець, яка спеціалізується на міжнародній та безпековій політиці України, відносинах 
України з ЄС та Росією та питаннях безпеки на пострадянському просторі. Надія Кравець отримала 
ступінь доктора філософії в Оксфордському університеті, а нині працює над монографією в 
Українському науковому інституті Гарварду. 

 На думку дослідниці, багатовекторність для України можлива лише в теорії. Нині держава 
не може дозволити собі самотужки проводити необхідні реформи, бо не має для цього ні коштів, ні 
необхідних інституційних передумов. 

 «Для того, щоб бути багатовекторною, Україні необхідне те, чого вона не має – сильні 
управлінці та державні інститути здатні реалізовувати відповідну політику всередині країни, 
користатись міжнародною ситуацією для забезпечення переваг для національної промисловості та 
одночасно здійснювати важливі реформи», – каже науковець. 

 Український уряд, на думку Кравець сьогодні обслуговує інтереси певних груп та кланів 
всередині України. В таких умовах, найефективнішим та найменш витратним способом 
реформувати Україну є приєднання до ЄС, який виділяє значні кошти для здійснення реформ у 
країнах-членах. 

 Для самостійної реалізації реформ – за прикладом Туреччини або Швейцарії – Україна не 
має ресурсів. 

 «На міністерських посадах в Україні перебувають люди, які на державній службі 
займаються власним бізнесом», – відзначає дослідник, – «Щоб стати Швейцарією, необхідні 
професіонали, які б розуміли інтереси країни (а не власні) в перспективі 5-10 років та відповідно 
будували державну  політику». 

 Кравець також вважає, що після парафування угоди Україна-ЄС 30-го березня у Брюсселі 
Київ не став ближчим до Європи. 

 «Звичайно в міжнародній дипломатичній практиці парафування угод не подається, як 
щось особливо значиме. Важливішими є кроки, які мають слідувати за парафуванням  – підпис 
угоди сторонами, та її ратифікація країнами-членами ЄС», – каже науковець. 

 «В Європі зараз думають, коли підписувати угоду з Україною. Щодо цього існує дві точки 
зору. Перша – давайте підпишемо угоду, але не будемо її ратифікувати, поки політична ситуація в 
країні не прийде до норми (випустять Тимошенко та ін). Прихильники цієї лінії вважають, що 
таким чином Європа дасть українському народу знак, що не відмовляється від нього, незважаючи 
на дії уряду. Альтернатива цій точці зору – не підписувати угоду поки український уряд реально не 
задовольнить вимоги ЄС», – говорить Кравець. 

За словами Надії Кравець, з точки зору Заходу, доля угоди між Україною та ЄС знаходиться 
в руках українського уряду. Також велике значення матиме те, як пройдуть та чим завершаться 
парламентські вибори восени. 

 Заяви ж про «кризу» ЄС як проекту, які в Україні час від часу звучать як аргумент на 
користь «багатовекторності», Кравець вважає необґрунтованими. Від кризи потерпають ті країни-
члени ЄС (Греція, Португалія, Італія, Іспанія), які протягом кількох десятиріч не провели ключові 
реформи. 
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 Надія вважає, що на це варто звернути увагу уряду України. 
 «Уряд України та державна еліта так і не сформулювали пріоритети політики, які б 

дозволили країні зрозуміти, яким є її становище на міжнародній та регіональній арені», – каже 
Надія Кравець. 

Відсутність в України чітко сформульованих політичних пріоритетів, які дозволили б 
сформувати  стратегію розвитку, зумовлює і певну циклічність проявів в українському суспільстві 
ностальгії за можливостями, які Україна буцімто мала на початку незалежності. 

 Так після сеульського Саміту з питань ядерної безпеки, де президент США Барак Обама 
привітав Віктора Януковича з тим, що Україна повністю позбавилась від високозбагаченого урану, 
в Україні знову заговорили, що відмова від ядерної зброї була помилкою незалежної України. 

 «Якби Україна на початку незалежності не відмовилась від ядерної зброї, сьогодні вона 
була би схожа на Північну Корею», – зауважує Кравець. 

 За словами дослідниці, Україна не могла дозволити собі утримувати ядерний арсенал 
самотужки. Кравець також нагадує, що провідні світові держави також виступали проти ядерного 
статусу України. 

 «Якби Україна отримала підтримку бодай одної потужної країни, та могла б, відповідно, 
одночасно утримувати ядерну зброю та розвиватись економічно (завдяки міжнародній 
економічній допомозі, кредитам та ін. ), а не стати країною-вигнанцем, як Північна Корея. Лише 
за таких умов, сьогодні ми можливо бачили б іншу Україну», – зазначила дослідниця. 

 «В принципі існувала можливість того, що США могли би підтримати ядерний статус 
України. Так, Пентагон виступав за збереження в Україні обмеженого ядерного арсеналу, в той час 
як Державний департамент був категорично за без’ядерний статус України», – каже Кравець. 

 Зрештою Україна не могла дозволити собі збереження ядерного статусу. Це, зокрема, 
вимагало створення замкненого циклу виробництва ядерної зброї та багато іншого. Йшлося про 
багатомільярдні суми, яких Україна не мала. 

 «Згадайте, що на початку 90-их Україна заледве могла платити Росії за газ та нафту. В 
країні вимикали електричну енергію на кілька годин щодня, а інфляція сягала нечуваного в 
мирний час рівня. Як при цьому уряд міг би зберегти ядерну програму, якої фактично і не мав?» 

 
Дзеркало тижня 

13.04.2012. Посол Євросоюзу: Янукович не виправдав покладених на нього надій 
Тейшейра вважає, що Янукович сам створив багато надій навколо себе, заявивши про курс 

на реформи і про порядок, який він наведе, створивши вертикаль влади. Але, на жаль, він не 
виправдав надій. 

  Глава представництва Європейського союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра 
вважає, що президент України Віктор Янукович не виправдав покладених на нього надій. Про це 
він повідомив в інтерв'ю журналу «Корреспондент». 

 Європейський дипломат зазначив, що Янукович сам створив багато надій навколо себе, 
заявивши про курс на реформи і про порядок, який він наведе, створивши вертикаль влади. «І в 
нього повірили — як Україна, так і ЄС. Але, на жаль, він не виправдав надій», — сказав Тейшейра. 

 Він підкреслив, що результатів боротьби з корупцією в Україні поки не помітно: «Коли їх 
буде помітно, я першим буду дуже радий заявити про них. Але на даний момент ситуація значно 
гірша, ніж була у той так званий хаотичний період після помаранчевої революції». 

 Відповідаючи на питання, наскільки ближче або далі стала Україна до ЄС після ув'язнення 
екс-прем'єра Юлії Тимошенко і екс-глави МВС Юрія Луценка, дипломат сказав, що «під час 
помаранчевого правління було більше свободи, більше демократії, було більше довіри». 

 «У ті часи олігархи підтримували різних політичних гравців, тому було більше місця для 
плюралізму. Що стосується законодавчої системи і реформ, було зроблено мало, але все ж 
програму допомоги ЄС можна було запускати», — пояснив він. 

 Окрім того, дипломат повідомив, що говорив з міністром економічного розвитку і торгівлі 
України Петром Порошенком про програму допомоги, яку може надати ЄС у проведенні реформ в 
Україні у розмірі 500 млн євро. Тейшейра заявив, що поки про цю програму говорити складно. 
Так, за його словами, якщо говорити про адміністративну реформу, то європейська сторона готова 
була виділити на неї 70 млн євро, однак український парламент прийняв законопроект, що не 
дотримується європейських стандартів у цій сфері. 

 «Дізнавшись про це, я зустрівся з міністром юстиції Олександром Лавриновичем: мовляв, 
як же так? Він мені відповів: „В Україні закони приймаються парламентом“. Звичайно, вони в 
кожній країні приймаються парламентом. Але питання в тому, чи готова Україна приймати 
закони, слідуючи практиці ЄС, або ж вона буде гнути свою лінію?», — запитав дипломат. 

 Нагадаємо, раніше Тейшера звинуватив Україну у застосуванні вибіркового правосуддя. 
Окрім того, він заявляв, що Янукович не виконав своїх обіцянок щодо покращення бізнес-клімату 
та боротьби з корупцією в Україні 
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Європейський простір 

17.04.2012. Хав’єр Солана: Україна не змогла змінити себе до 
європейського рівня  

У східному сусідстві Європейського Союзу напружена ситуація. Україна, Грузія, Туреччина 
та Росія намагаються подолати наслідки фінансової кризи, політичні заворушення в арабському 
світі можуть вплинути на Туреччину та Росію. З іншого боку, сама Європа переживає глибоку 
кризу, яка випробовує фундаментальні основи Європейського Союзу. Країни-члени ЄС не 
довіряють одна одній, і сама ідея Союзу нині переживає важкий іспит. Що далі?  

Свої ідеї щодо майбутнього Європи та її інституцій у Вашингтоні представляли колишній 
генеральний секретар НАТО, колишній верховний представник ЄС з питань закордонної політики 
і політики безпеки Хав’єр Солана та президент Естонії Томас Гендрик Ільвес.  

Хав’єр Солана вірить у Європу. Він вважає, що об’єднана Європа у вигляді Європейського 
Союзу може стати конституційним рецептом для всього світу. Майбутнє ЄС, каже він, базується на 
тих цінностях, які створили Євросоюз.  

«Сполучених Штатів Європи не буде», – зазначає Солана, але додає – «інтеграція 
триватиме і поглиблюватиметься». Однак не всі 27 країн-членів готові до подальшої інтеграції, 
визнає Солана, й тому в ЄС можуть з’явитися два різні темпи інтеграції.  

 
Український політичний клас є незрілим і слабким – Солана  
 
Відповідаючи на запитання щодо українських перспектив у Європі, Солана сказав: «Для 

мене Україна є однією з найбільших фрустрацій мого життя. Я був задіяний в переговорах під час 
Помаранчевої революції. Помаранчевий період розпочинався гарно, але це тривало дуже коротко. 
Війна між Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком була дуже важкою та жорстокою. Нині ми 
маємо Ющенка, який сидить удома, втративши всю політичну силу, і Юлію Тимошенко, яка сидить 
у тюрмі. Янукович, який програв перші вибори, нині є президентом країни».  

Вже не обіймаючи офіційної посади в ЄС, Солана може говорити вільніше, його не гальмує 
дипломатична обережність та уважність. Він відверто заявив, що український політичний клас є 
незрілим і слабким, політичні інституції України хиткі: «Для мене це велике розчарування тому, 
що Україна могла б досягти набагато більшого. Українську ситуацію ускладнює її політичний клас, 
який є нижчим від середнього рівня, а також несумісність її політичних гравців. Також маємо дві 
частини України, східну і західну, одна з них тяжіє до Європи, друга більше до Росії».  

Можливість стати членом ЄС спонукала інші європейські країни трансформуватися. У 
цьому контексті Солана, зокрема, згадав Польщу. Водночас Україна не хотіла чи не змогла змінити 
себе до європейського рівня. Тому Солана запевнив: така країна, як Сербія, буде частиною 
Європейського Союзу, натомість він «не певний щодо Грузії та України».  

 
Німеччина має стати лідером ЄС – Ільвес  
 
Естонський президент Томас Гендрик Ільвес також вірить у європейські можливості, але 

ще більше – у міцні трансатлантичні відносини між Європою та Сполученими Штатами. США 
постійно у рамках ЄС чи НАТО пропонують Європі робити більше, бути активнішою, та вона 
робить усе менше й менше, твердить Ільвес. Його турбує, що США поступово скорочують свою 
активність у Європі, та на це є об’єктивні причини, каже він, згадуючи про економічну кризу.  

Але не це є причиною проблем, які сьогодні має Європа, наполягає Ільвес. Чи не головна 
причина кризи, що вже кілька років вирує в єврозоні, – це те, що європейські інституції не 
усвідомлюють реальності. В Європі одні країни дотримуються правил гри, інші нехтують цими 
правилами. За правилами грають Німеччина, Данія, Швеція, Фінландія, Естонія, Латвія, Литва та 
Польща, каже Ільвес.  

Європа потребує лідера, і цим лідером повинна бути Німеччина, заявив Ільвес, 
повторюючи тезу, яку наприкінці минулого року висунув міністр закордонних справ Польщі 
Радослав Сікорський. Німеччина сьогодні є більш важливою для Європи, ніж вона була за останніх 
70 років, каже Ільвес.  

Естонському президентові не подобається умовний розподіл Європи на так звану нову і 
стару Європу. Коли шведи, фіни та австрійці стали членами Європейського Союзу, їх не називали 
новими країнами, сказав він, цей розподіл гальмує будь яке справжнє політичне єднання. Крім 
того, він нагадав, що в ЄС діє несправедлива агропромислова політика, яка, зокрема, не дозволяє 
новим членам ЄС реалізувати свої сільськогосподарські можливості.  

На запитання, як виглядатиме Європа за 20 років, президент Ільвес сказав щиро – «я не 
знаю». 
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Deutsche Welle  
21.04.2012. Шварценберг: Чехія не ратифікує Угоду про асоціацію з 
Україною 

 Міністр закордонних справ Чеської Республіки Карел Шварценберг в інтерв’ю Deutsche 
Welle на Київському безпековому форумі назвав умови подальшого діалогу Євросоюзу з Україною.  

 Перспектива укладання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стає дедалі 
більш примарною. Ще одна країна-учасниця ЄС, Чехія, не збирається ратифікувати угоду, навіть 
якщо вона буде узгоджена та підписана. Про це сказав в інтерв'ю Deutsche Welle чеський міністр 
закордонних справ Карел Шварценберг, перебуваючи на Київському безпековому форумі 20 
квітня. «Зараз ні. Я думаю, що в інший час так, але не зараз. Пізніше», - зазначив Шварценберг на 
запитання кореспондента DW про те, чи буде ратифіковано таку угоду. 

 Офіційна Прага не вважає, що на даному етапі Україна відповідає базовим політичним 
цінностям і правилам євроспільноти, таким як верховенство закону, демократія, розумне 
управління, громадянське суспільство. За словами глави дипломатичного відомства Чехії 
Шварценберга, «Україна є однією з важливих країн Європи, але вона повинна пройти увесь цей 
важкий шлях євроінтеграції». 

 
Судові процеси викликають "багато негативу" 
 Також у Чехії сподіваються, що в Україні будуть створені рівні умови для всіх учасників 

майбутніх парламентських виборів 2012 року. Шварценберг був серед п'ятьох міністрів 
закордонних справ ЄС, які нещодавно опублікували відкритого листа у The New York Times щодо 
стану демократії в Україні. Коментуючи цілі відкритого листа, чеський дипломат висловив 
сподівання, що стаття за його співавторства дала «відповідний ефект і стала поштовхом для 
прискореного розвитку демократії в Україні». 

 Справи відомих українських політиків Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та ще багатьох, які 
перебувають нині за ґратами в Україні, «викликають багато негативу», повідомив Шварценберг. 
Дипломат сказав, що не може коментувати судові процеси, але водночас застеріг: «У 
Європейському Союзі таке враження, що судова влада в Україні працює за політичним 
замовленням. Це робить неможливим майбутнє членство країни в ЄС». 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

 
Дзеркало тижня 

18.04.2012. Україна активізує перемовини з європейськими банками 
про кредити на модернізацію ГТС 

Прийнятий у квітні Верховною Радою закон про реформування нафтогазового комплексу 
України стане поштовхом для досягнення домовленостей щодо виділення коштів та визначення 
термінів кредитування Європою реконструкції української ГТС. 
   Україна має намір активізувати перемовини з Європейським банком реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про надання кредитної допомоги для 
модернізації газотранспортної системи (ГТС) країни. 

 Про це повідомив заступник міністтра енергетики та вугільної промисловості Володимир 
Макуха журналістам у Києві в середу, 18 квітня. 

 За його словами, прийнятий у квітні Верховною Радою закон про реформування 
нафтогазового комплексу України стане поштовхом для досягнення домовленостей щодо 
виділення коштів та визначення термінів кредитування Європою реконструкції української ГТС. 
«Прийняття закону послужить стимулом, ми будемо спілкуватися», — сказав заступник міністра. 

 Макуха уточнив, що цього місяця запланована поїздка до Брюсселя української делегації 
на чолі з першим віце-прем'єром Валерієм Хорошковським. «Я думаю, що ми повинні вирішити це 
питання. Ми перший, найважчий, крок зробили (прийнявши закон — ред.)», — підсумував 
заступник міністра. 

 Нагадаємо, представники ЄБРР та ЄІБ неодноразово заявляли, що готові фінансувати 
модернізацію ГТС у розмірі $308 млн за умови проведення Києвом реформ у газовій сфері. Однією 
з умов називалося реформування НАК «Нафтогаз України» відповідно до вимог Другої і Третьої 
директив ЄС, які передбачають поділ виробничих (видобувних) потужностей від транспортних 
(трубопровідних) мереж. 

 Україна офіційно оголосила про старт модернізації ГТС влітку поточного року. Першим 
етапом реконструкції української ГТС за участю міжнародних фінансових організацій стануть 
роботи з модернізації газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, який передбачає реконструкцію 
української ділянки газопроводу і розрахований на три роки. Загальний обсяг інвестицій в перший 
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етап складе $538,87 млн, у тому числі власні кошти «Нафтогазу України» - $230,87млн, кредитні 
кошти - $308 млн (по $154 млн від ЄБРР і ЄІБ). 

 Пропускна здатність ГТС України на вході становить 288 млрд куб. м, на виході — 178,5 
млрд куб. м, у тому числі до країн Європи 142,5 млрд куб. м, Молдови — 3,5 млрд куб. м. 

 В даний час Україна стурбована відсутністю гарантій обсягів транзиту природного газу 
через свою ГТС з боку Росії як власника енергоресурсу і з боку Європейського Союзу як споживача. 

 При цьому Україна вже почала модернізацію своєї ГТС за рахунок власних коштів, яка, за 
попередніми розрахунками, обійдеться у $5,3 млрд протягом п'яти-семи років. 

 Передбачається, що інвестиції у модернізацію магістральних газопроводів України 
дозволять зменшити собівартість транспортних послуг за рахунок поліпшення ефективності 
роботи системи в частині підвищення ККД. 

 

ЕКОНОМІКА 

 
Дзеркало тижня 

09.04.2012. ЄС відновить програму бюджетної підтримки Україні 
найближчим часом 

Європейський союз відновить програму бюджетної підтримки Україні через кілька тижнів. 
Загальна сума фінансування перевищує 160 млн євро. 
  Європейський союз відновить програму бюджетної підтримки Україні на 160 млн євро 
через кілька тижнів. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро 
Порошенко за підсумками зустрічі з главою представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту 
Тейшера, передає прес-служба відомства. 

 «Загальна сума фінансування перевищує 160 млн євро. Ми домовилися про те, що 
найближчим часом буде продемонстрований суттєвий прогрес у співпраці з ЄС, і я переконаний, 
що ми вже буквально за кілька тижнів зможемо відзвітувати про відновлення цієї кооперації», — 
зазначив Порошенко. 

 Глава Мінекономрозвитку додав, що скоординовані і намічені абсолютно чіткі кроки, 
спрямовані на відновлення дії програм технічної допомоги, які будуть розвиватися в трьох 
напрямках: підтримка енергетичного сектора, підтримка реформ, підтримка регіонального 
розвитку. 

 Раніше повідомлялося, що Єврокомісія призупинила програми бюджетної підтримки 
Україні через «неефективний розподіл коштів». 

 
Дзеркало тижня 

09.04.2012. Україна має намір у липні завершити перемовини 
щодо фінансової допомоги ЄС 

При цьому передбачається, що протягом двох місяців після підписання відповідної 
кредитної угоди буде підготовлено законопроект про її ратифікацію. 

 Уряд України має намір у липні завершити перемовини щодо кредитної угоди для 
отримання макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу (ЄС). 

 Відповідний орієнтир закріплено розпорядженням Кабінету міністрів від 5 квітня №184-р 
щодо затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2012 рік. 

 «З метою залучення макрофінансової допомоги ЄС: завершити перемовини щодо 
укладення меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС та кредитної угоди між 
Україною (як позичальником), Нацбанком України (як агентом позичальника) та ЄС (як 
кредитором) для отримання Україною макрофінансової допомоги», — йдеться у документі, текст 
якого розміщено на веб-сайті уряду. 

 При цьому передбачається, що протягом двох місяців після підписання відповідної 
кредитної угоди буде підготовлено законопроект про його ратифікацію. 

 Як повідомлялося, європейський комісар з питань розширення та європейської політики 
сусідства Штефан Фюле у березні 2010 року заявляв про готовність ЄС надати Україні додаткову 
макрофінансову допомогу в розмірі 610 млн євро після того, як країна відновить співпрацю з 
Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

 У лютому цього року голова представництва Євросоюзу в Києві Жозе Мануель Пінту 
Тейшейра заявив про те, що Європейський союз призупинив допомогу Україні за деякими 
програмами. 
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Західна інформаційна корпорація 

09.04.2012.В АПУ вважають, що є час підготуватись для вільної торгівлі 
з ЄС 

Час до підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом необхідно 
використати для підготовки різних галузей національної економіки до роботи в умовах зони 
вільної торгівлі з ЄС.  

Про це керівник Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації президента 
України Євген Перелигін сказав в інтерв’ю для телеканалу ТВі, – повідомила президентська прес-
служба.  

«Угода відкриває великі можливості, якими треба скористатися. Для цього Україні треба 
підготуватися. Перш за все – в частині зони вільної торгівлі, щоб наші товари були 
конкурентноздатними на європейському ринку», – зазначив Є. Перелигін.  

За його словами, йдеться про необхідність виробництва якісної національної продукції, що, 
будучи конкурентною в ЄС, також зможе легше потрапляти на інші ринки. «Не треба гаяти час… 
Вже зараз треба готуватися», – наголосив керівник Управління з питань європейської інтеграції 
АПУ.  

Є. Перелигін також звернув увагу на те, що завдяки Угоді про асоціацію Україна зможе 
брати участь у багатьох програмах ЄС (їх зараз більше 30-ти). Крім того, він назвав позитивним 
рішення ЄС про надання Україні тривалого перехідного періоду для адаптації до норм Євросоюзу.  

Найбільш важливою для України, на думку Є. Перелигіна, є та частина угоди, де наша 
країна бере на себе зобов’язання застосовувати європейське законодавство. «Є величезний перелік 
європейських норм, директив, законів, які ми з допомогою ЄС беремо на себе зобов’язання 
застосувати в Україні та зробити їх частиною національного законодавства», – наголосив він. 

 

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС 
 

Deutsche Welle  
13.04.2012. Туреччина: чверть століття у «залі очікувань» членства в ЄС 

 Більшість турків вже втратили надію на вступ до ЄС. Уряду країни членство у 
Європейському Союзі досі видається перспективним, але вже не таким незамінним. 25-річне 
перебування у "залі очікувань" перед дверима ЄС поки що остаточно не знівелювало європейських 
прагнень Анкари.  

Але Туреччина, яка стала з роками дедалі самовпевненішою, виробила з часом дещо інші 
підходи й погляди на ЄС та впроваджує нову стратегію з досягнення своєї мети. "Членство у ЄС є 
стратегічною метою та державним пріоритетом впродовж уже півстоліття. Ми не полишимо своєї 
мети через невідповідальні та недалекоглядні дії деяких європейських політиків", - каже 
турецький міністр у справах ЄС та головний переговорник Егемен Багіс.  

Серед опонентів прийняття Туреччини до ЄС - президент Франції Ніколя Саркозі, якому 
вдалося заморозити головні пункти переговорів щодо членства. Сьогодні ця країна найдовше з 
поміж усіх очікує на надання їй статусу кандидата. 25 років тому, 14 квітня 1987-го року Туреччина 
офіційно подала заявку на вступ. Але передісторія її починається ще 1959-го року, коли Анкара 
прагнула асоційованого членства у попередниці ЄС - Європейській економічній спільноті. Відтоді, 
з 1987-го, вже 15 країн стали повноправними членами ЄС. Переговори ж з Туреччиною 
розпочалися лише 2005-го. Через низку нерозв’язаних проблем останніми роками вони фактично 
буксують. Міністр Багіс переконаний, що усі бар’єри є нечесними та політично мотивованими.  

 
Критика "подвійних стандартів"  
Ченгіз Актар з університету Бакчешехіра гаряче підтримує реформи у Туреччині та курс на 

вступ до ЄС. За його словами, відповідальність за затягування переговорного процесу можна 
покласти на обидві сторони, але особливо він критикує підходи ЄС. "Від самого початку ЄС не 
ставився до турків як до рівного партнера, як у випадку інших кандидатів. На жаль, подвійні 
стандарти стали основними у цьому процесі", - зауважив він в інтерв’ю DW.  

Проблема Кіпру та позиція президента Саркозі закріпили у свідомості багатьох турків 
наявність у ЄС подвійних стандартів щодо Туреччини, свідчить опитування громадської думки, 
проведене Німецьким фондом Маршалла. Підтримка ідеї вступу до ЄС 2010-го року впала до рівня 
38 відсотків проти 73-х 2004-го.  

 
Економічний фактор  
Вступ до ЄС довгий час вважали у Туреччині важливим економічним та політичним 

стимулом. Переговорний процес призвів й до низки структурних реформ у державі між 2000-м та 
2005-м роками. Прямі закордонні інвестиції значно зросли й сприяли буму у турецькій економіці. 



INTERNATIONAL WEEKLY#13-14 (07.04-22.04.12)  14 of 48 

 

14 of 48 

Але після замороження переговорів та віддалення перспективи вступу ставлення Анкари до ЄС 
охололо.  

Сьогодні вступ до Євросоюзу, вочевидь, не є пріоритетним для правлячої партії 
Справедливості та розвитку. "Сьогодні уряд провадить вибіркові реформи, не дотримуючись норм 
та стандартів ЄС, а відштовхуючись від внутрішніх потреб", - вважає Актар. У протилежному 
запевняє турецький міністр у справах ЄС Багіс. За його словами, країна неухильно провадить 
реформи, дотримуючись стандартів ЄС навіть попри створені політичні бар’єри.  

Щоби відповідати критеріям вступу, реформи слід здійснити у 35 галузях. Більшість зі 
статей, за якими йшли переговори, заблоковані через проблему Кіпру та з подання Франції. Тим 
часом міністр Багіс впевнений, що від членства Туреччини Євросоюз лише виграв би. "Сьогодні ми 
країна Європи з найбільш динамічним розвитком та багатими енергоресурсами", - підкреслює він.  

 
Євросарказм прийшов на зміну євроскептицизму  
Водночас Ченгіз Актар вважає, що останніми роками сприйняття Євросоюзу серед 

пересічного населення теж змінилося. Більшість, очевидно, втратила впевненість у досяжності ідеї 
вступу. "Ще 10 років тому членство у ЄС було стимулом до реформ, але сьогодні ЄС втратив майже 
всі важелі впливу на турецьку владу. Сьогодні все визначає внутрішня динаміка. Тому процес 
реформ іде повільно з дуже обмеженими результатами", - каже він.  

Вчений звертає увагу й на появу нового тренду у турецькому суспільстві - євросарказму, 
який прийшов на зміну євроскептицизму й відображає тенденції до самолюбування та підвищеної 
самовпевненості у Туреччині.  

Чимало надій турецькі політологи покладають на зміни політичного ландшафту у країнах 
ЄС, зокрема на вибори президента у Франції та загальні вибори у Німеччині, заплановані на 2013-й 
рік. Актар переконаний, що для перезапуску переговорного процесу Туреччина має отримати не 
тільки конкретну перспективу вступу, але й конкретні часові рамки. "Такою датою міг би стати 
2023-й рік, коли святкуватимуть 100-у річницю сучасної Турецької республіки", - каже він. 

 

BBC  
17.04.2012. ЄС: Звільнення політв'язнів у Білорусі - перший крок 

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав 
звільнення білоруських опозиціонерів Андрія Саннікова та Дмитра Бондаренка першим кроком до 
нормалізації відносин між ЄС та Білоруссю.  

Про це йдеться в його заяві, текст якої отримав кореспондент ВВС Україна у Брюсселі.  
"Звільнення панів Саннікова та Бондаренка – фундаментальний перший крок, на який 

можна сподіватися, особливо в ситуації, коли глава держави пообіцяв помилувати тих, хто просив 
про це. Хоча я особисто думаю, що це суперечить принципам сучасної Європи та людської гідності 
- змушувати людей визнавати те, чого вони ніколи не робили, коли їхній єдиний "злочин" полягає 
у висловленні власної думки", - підкреслюється у заяві єврокомісара.  

Він зазначив, що ЄС неодноразово наголошував, що всі політичні в’язні мають бути 
звільнені та реабілітовані. Лише після цього, зазначив комісар, ЄС може розглянути питання 
нормалізації відносин з Мінськом.  

"Звільнення А. Саннікова та Д. Бондаренка, таким чином, є першим кроком, за яким 
повинні бути інші", - стверджує Ш. Фюле.  

ЄС вимагає від Мінська звільнити 11 політв'язнів. З проханням про помилування на ім'я 
президента Олександра Лукашенка звернулися лише А. Санніков і Д. Бондаренко.  

Звільнення політв'язнів є умовою Євросоюзу для нормалізації діалогу з Білоруссю, 
перерваного після масових арештів опозиції за результатами президентських виборів 2010 року.  

ЄС посилив санкції проти Білорусі, запроваджені через переслідування опозиції режимом 
Лукашенка, після страти двох засуджених за вибухи у мінському метро.  

Це супроводжувалося загостренням дипломатичного протистояння, коли з Мінська були 
вислані посли Польщі та Європейського Союзу. 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

 

НАТО зміцнює безпеку України утилізуючи застарілі боєприпаси 
 
Запрошення Президента України Віктора Януковича до участі у 

травневому саміті НАТО в Чикаго, як і продовження співпраці в рамках 
міжнародних миротворчих операцій Альянсу (особливо, під час реформування 
військової та управлінської складових в Афганістані), демонструє, що ця 
організація, попри декларований позаблоковий статус нашої держави та 
виключну прагматизацію відносин сторін, усе ще зберігає свій інтерес до України. 
І якщо на політичному рівні співробітництво з Північноатлантичним альянсом 
знаходиться в замороженому стані, на військовому вона залишається досить 
активною. Сенс тут не лише в необхідності виконання річних національних 
програм співпраці чи збереження принципу «відкритих дверей» для партнерів 
НАТО: основу відносин становлять, усе ж таки, необхідні стандарти (в 
економічній, соціальній, військовій, гуманітарній сферах), котрих Україна має 
досягти, незалежно від військової орієнтації. 

Так, ще 3 лютого 2012 року Президент України підписав Закон «Про 
ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Організацією Північноатлантичного договору з матеріально-технічного 
забезпечення і обслуговування щодо утилізації легкої стрілецької зброї, 
звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1». А 18 квітня 2012 
року у Києві було підписано Угоду між Агенцією НАТО з технічного 
обслуговування й постачання (NAMSA), Міністерством оборони 
України та українськими компаніями-виконавцями робіт з 
утилізації боєприпасів, легкого озброєння і стрілецької зброї (ЛОСЗ) 
у рамках другого етапу проекту Цільового фонду Альянсу щодо 
утилізації переносних зенітно-ракетних комплексів, легких 
озброєнь та звичайних боєприпасів в Україні. У межах програми 
«Партнерство заради миру» НАТО (за фінансовою участю ЄС) планує виділити 
Україні близько 25 млн. євро на утилізацію старої зброї і боєприпасів.  

Упродовж 3-4 років сторони мають утилізувати 76 тис. тонн боєприпасів (у 
тому числі, 3 млн. протипіхотних мін) та 366 тис. одиниць ЛОСЗ, які є 
непридатними для подальшого використання та небезпечними для зберігання. 
Знищення протипіхотних мін планується розпочати з надходженням коштів від 
ЄС у другій половині 2012 року. Головне, у чому дійшли згоди й іноземні 
інспектори, й вітчизняні фахівці, це те, що чим менше старих боєприпасів 
залишатиметься в Україні, тим меншим є ризик вибухів і техногенних катастроф. 
Адже серед значної кількості надлишкових боєприпасів, що накопичилися в 
Україні, є багато застарілих, або ж таких, які не пройшли необхідних 
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регламентних робіт. Окрім того, що вони непридатні до використання, чим довше 
ці боєприпаси зберігаються, тим вибухово небезпечнішими стають. Неналежне ж 
обслуговування та зберігання боєприпасів може бути небезпечними для 
співробітників арсеналів та жителів сіл, розташованих навколо складів. 

Утилізація боєприпасів проходитиме у населеному пункті Гречани 
Хмельницької області, де розташовані потужності з утилізації озброєнь, та у 
Кам’янці-Подільському, де знищуватимуть стрілецьку зброю. Для реалізації цього 
проекту будуть залучені виробничі потужності Державних підприємств 
«Укроборонлізинг», «Укроборонсервіс», Науково-дослідницький комплекс 
Павлоградський хімічний завод і випробувальна станція Державного науково-
дослідницького інституту хімічних продуктів. Провідною державою-донором 
другого етапу проекту будуть Сполучені Штати, підтримувані матеріальними 
внесками Німеччини, Швейцарії, Туреччини та Ірландії. ЄС виступатиме 
спонсором утилізації протипіхотних мін.   

Оскільки загалом в Україні таких боєприпасів розміщено понад 420 тис. 
тонн, можна виділити кілька переваг такої співпраці Києва з НАТО. По-
перше, сьогодні Україна достатньо слабка у військовому відношенні і сама навряд 
чи зможе протистояти існуючому тискові з Півночі, тому їй потрібно активніше 
співпрацювати з Північноатлантичним альянсом.  Хоча в даному випадку й не 
можна сподіватися на спільну підтримку всіх держав-членів, проте Київ, хоча б, 
може довести своє бажання «йти в ногу» із провідними міжнародними 
стандартами й виконувати вимоги своїх західних партнерів. По-друге, зберігання 
цих непридатних до використання боєприпасів займає гроші з бюджету, а також 
людські ресурси, які можна буде використовувати більш продуктивно. Крім того, 
утилізація озброєнь дозволить звільнити склади та площі, які займали 
боєприпаси. По-третє, угоди щодо утилізації, як правило, передбачають і 
виділення ресурсів на рекультивацію ґрунтів, де знаходилися склади зберігання 
боєприпасів. 

Утім, якщо демократична ситуація в Україні буде продовжувати 
погіршуватися, це дуже негативно позначиться на стосунках з Альянсом і, 
відповідно, – на наданні фінансової допомоги щодо утилізації озброєнь. Останній 
момент просто закриє можливості реформування Збройних Сил України та й 
усього військово-промислового комплексу держави, адже бюджетні кошти просто 
йтимуть на обслуговування старої небезпечної зброї. Крім того, під час Чемпіонату 
Європи з футболу «Євро – 2012» Альянс також має надати Україні експертну 
підтримку та обладнання, яке дозволяє мати справу з біологічними, 
радіологічними, хімічними ситуаціями.  

Тож, враховуючи важливість відносин із НАТО з точки зору надання 
необхідної матеріальної допомоги та досвіду в проведенні реформ за світовими 
стандартами, Україна виграє від співробітництва з цією структурою. Єдине – така 
кооперація обмежується чітко встановленими рамками, котрі, навряд чи, 
розширяться в умовах відходження від підтримки взаємин із Альянсом. Від так і 
технічна допомога буде чітко регламентованою, вказуючи на те, що співпраця з 
НАТО наразі опинилася на межі 1990-х років. І підняти її на якісно новий рівень 
чи, хоча б, повернути до рівня трирічної давнини буде украй важко. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

Мій вибір - НАТО 

09.04.2012. Українських миротворців у Косово нагороджено медалями 
НАТО “За службу миру” 

Українські військовослужбовці, які виконують миротворчі завдання у складі національного 
контингенту багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР, взяли участь у “Параді медалей”.  

 Захід на військовій базі “Bondsteel” був присвячений завершенню місії у Косово 
українських миротворців 15-ї ротації.  

 В урочистостях взяли участь заступник командира багатонаціональної бойової групи “East” 
полковник Річард Камлін, представники від національних контингентів, дислокованих у краї, інші 
високоповажні гості.  

 Під час ритуалу кожного українського миротворця було нагороджено медаллю НАТО “За 
службу миру”.  

 Звертаючись до миротворців з вітальним словом, заступник командира 
багатонаціональної бойової групи “East” полковник Річард Камлін наголосив, що сили КФОР 
покликані забезпечувати стабільність у краї, і значний внесок у цей процес своєю самовідданою 
службою зробили українські військові.  

 Солдати багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР є представниками різних країн 
і культур, але всі вони об’єднані спільною метою: підтримувати мир і безпеку в регіоні та 
забезпечувати свободу пересування для всього населення Косово, – зазначив він.  

 Вручаючи нагороди українським військовослужбовцям, полковник Річард Камлін 
подякував командиру національного контингенту гвардії підполковнику Олегу Зубовському за 
якісне виконання особовим складом поставлених завдань.  

 Вручення нагород Північноатлантичного альянсу є свідченням визнання професіоналізму 
українських миротворців на світовому рівні, – наголосив він.  

 У свою чергу, командир національного контингенту 15-ї ротації гвардії підполковник Олег 
Зубовський висловив вдячність командуванню багатонаціональної бойової групи “East” за 
підтримку, допомогу та взаєморозуміння.  

 Як він підкреслив, за рік перебування на території Косово військовослужбовці 
національного контингенту 15-ї ротації виконали чимало різноманітних бойових завдань.  
  Командир національного контингенту також подякував за високу оцінку дій підлеглого 
особового складу з боку командування багатонаціональної бойової групи “East” та сил КФОР.  
  За словами підполковника Олега Зубовського, сьогоднішній день назавжди запам’ятається 
кожному українському миротворцю.  

 – Українські воїни-миротворці і надалі гідно нестимуть прапор своєї держави за її межами, 
присвячуючи свою витримку, професіоналізм та високі моральні якості утвердженню миру й 
взаєморозуміння між народами, – зазначив він.  

 Варто підкреслити, що цього дня група миротворців 15-ї ротації, окрім медалей НАТО, 
отримала почесні нагрудні знаки начальника Генерального штабу – Головнокомандувача 
Збройних Сил України “За досягнення у військовій службі” та “За взірцевість у військовій службі” 
різних ступенів.  

 На завершення церемонії нагородження військовослужбовці національного миротворчого 
контингенту пройшли перед високоповажними гостями урочистим маршем.  

 Довідка. Військовослужбовці 15-ї ротації національного миротворчого контингенту сил 
КФОР від 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних 
військ Збройних Сил України виконують завдання в Косово з 26 квітня 2011 року.  

 За цей час проведено 317 патрулів, 112 з яких – синхронізовані з військовослужбовцями ЗС 
Сербії вздовж адміністративної-розмежувальної лінії Косово-Сербія.  

 Також український контингент спеціалізувався на забезпеченні безпеки та охорони 
об’єктів сил КФОР та багатонаціональної бойової групи “East”. Так, 162 дні військовослужбовці 
здійснювали охорону бази “Nothing Hill”, протягом 177 днів особовий склад був задіяний в силах 
швидкого реагування по периметру військової бази “Bondsteel”.  

 Крім того, 210 днів вони забезпечували охорону комунікаційного центру “MTGoles”, 
виконуючи відповідальне завдання з охорони найбільш важливого вузла зв’язку КФОР. 

 
Мій вибір - НАТО 

09.04.2012. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон 
Теффт: “Ми готові підтримати українське оборонне відомство у 
реформуванні Збройних Сил” 

У Києві відбулася зустріч Міністра оборони України Дмитра Саламатіна з Надзвичайним та 
Повноважним Послом США в Україні паном Джоном Френсісом Теффтом.  
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 Пан Джон Теффт привітав Дмитра Саламатіна з призначенням на пост глави українського 
оборонного відомства. Американський дипломат підкреслив, що США розглядають відносини з 
Україною як партнерські.  

 Нам вдалося досягти значних успіхів у співпраці, у тому числі у сфері оборони, – зазначив 
він.  

 Під час зустрічі сторони висловили зацікавленість у продовженні реалізації двосторонніх 
програм, а також в форматі Україна – НАТО. На думку пана Джона Теффта така співпраця сприяє 
обміну досвідом, покращенню професійної підготовки військових обох країн.  
  Наша взаємодія під час міжнародних навчань, інших заходів з підтримання миру та 
зміцнення безпеки сприяє покращенню міжнародної ситуації, – підкреслив Надзвичайний та 
Повноважний Посол США в Україні.  

 Також пан Теффт привітав миротворчі ініціативи України і звернув увагу, що 
американське сторона готова всіляко підтримувати українське оборонне відомство у проведенні 
заходів з реформування і розвитку Збройних Сил України.  

 На завершення зустрічі Міністр оборони України Дмитро Саламатін і Надзвичайний та 
Повноважний Посол США в Україні пан Джон Френсіс Теффт висловили переконання, що 
двостороннє оборонне співробітництво між Україною і США динамічно розвиватиметься і далі.  

 За інформацією Департаменту преси та зв'язків із засобами масової інформації МО 
України 

Мій вибір - НАТО 

13.04.2012. НАТО і ЄС виділять 25 млн євро на утилізацію боєприпасів, 
мін та стрілецької зброї в Україні 

Україна та НАТО за фінансовою участю ЄС розпочинають практичну реалізацію другого 
етапу проекту Цільового фонду Альянсу щодо утилізації переносних зенітно-ракетних комплексів, 
легких озброєнь та звичайних боєприпасів в Україні. Вартість робіт становитиме 25 млн євро.  

 Про це  повідомили в Місії України при НАТО.  
 "18 квітня у Києві планується підписання угоди між Агенцією НАТО з технічного 

обслуговування й постачання (NAMSA), Міністерством оборони України та українськими 
компаніями-виконавцями робіт з утилізації боєприпасів, легкого озброєння і стрілецької зброї 
(ЛОСЗ) у рамках другого етапу проекту. Орієнтовна вартість робіт становитиме 25 млн євро", - 
йдеться у повідомленні.  

 Упродовж 3-4 років планується утилізувати 76 тис. тонн боєприпасів (у тому числі 3 млн 
протипіхотних мін) та 366 тис. одиниць ЛОСЗ, які є непридатними для подальшого використання 
та небезпечними для зберігання. Знищення протипіхотних мін планується розпочати з 
надходженням коштів від ЄС у другій половині цього року.  

 Утилізація проходитиме у населеному пункті Гречани Хмельницької області, де 
розташовані потужності з утилізації боєприпасів, та у Кам'янці-Подільському, де знищуватимуть 
стрілецьку зброю.  

 Як повідомляло агентство, 3 лютого Президент України Віктор Янукович підписав Закон 
України "Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Органзацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення й обслуговування про утилізацію 
ЛОСЗ, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1".  

 Зазначена угода була підписана 21 вересня 2011 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. 
 

Дзеркало тижня 

19.04.2012.Янукович затвердив річну програму співпраці Україна-
НАТО 

Виконання програми сприятиме продовженню внутрішньодержавних реформ у сфері 
безпеки, оборони, економіки, права та інших, з урахуванням досвіду виконання відповідних 
програм протягом 2009 — 2011 років 

  Президент України Віктор Янукович затвердив річну національну програму співпраці 
Україна-НАТО на 2012 рік. 

 Відповідний указ № 273/2012 від 19 квітня розміщено на офіційному сайті глави держави 
в четвер, 19 квітня. 

 Нагадаємо, раніше ZN.UA писало, що відносини між НАТО і Україною грунтуються не 
тільки на технічній співпраці, а й на спільних цінностях. І тут неможливо перебільшити значення 
Річної національної програми, яка є, на думку експертів, «головним практичним інструментом 
далекоглядних реформ», зокрема, в таких сферах, як економіка та юриспруденція. 

Згідно з документом, «Україна продовжуватиме конструктивне партнерство з Альянсом, як 
це передбачено законом України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики“, з усіх питань, 
визначених відповідними двосторонніми документами, які представляють взаємний інтерес, з 
дотриманням принципів, зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між Україною та 
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Організацією Північноатлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року, і в Декларації про її 
доповнення від 21 серпня 2009 року». 

 Крім того, в указі наголошується, що з метою забезпечення максимальної результативності 
конструктивного партнерства з НАТО з питань, що становлять взаємний інтерес, буде продовжено 
виконання річної нацпрограми співпраці Україна-НАТО. 

 «Виконання річної національної програми співпраці Україна — НАТО на 2012 рік буде 
сприяти продовженню внутрішньодержавних реформ у сфері безпеки, оборони, економіки, права 
та інших, з урахуванням досвіду виконання відповідних програм протягом 2009 — 2011 років. 
Програма відповідає певним завданням щодо проведення широкомасштабних внутрішніх реформ, 
а також програмним принципам діяльності уряду України», — підкреслюється в документі. 

 «Україна зацікавлена в продовженні взаємовигідного співробітництва з Організацією 
Північноатлантичного договору та отриманні консультативно-дорадчої та іншої допомоги з боку 
Альянсу та держав — членів Альянсу в процесі виконання річної національної програми співпраці 
Україна — НАТО на 2012 рік», — наголошується в указі. 

 
Дзеркало тижня 

19.04.2012. НАТО виділить Україні 25 млн євро на утилізацію старої 
зброї та боєприпасів 

В рамках спільного з НАТО проекту планується утилізувати 73,5 тис. тонн звичайних 
боєприпасів, 366 тис. одиниць стрілецької зброї і 3 млн протипіхотних мін. 
  НАТО в рамках програми «Партнерство заради миру» виділить Україні близько 25 млн 
євро на утилізацію старої зброї і боєприпасів. Про це під час підписання відповідних контрактів 
заявив заступник міністра оборони України Дмитро Пляцук. 

 «Планується знищити 73,5 тис. тонн звичайних боєприпасів, 366 тис. одиниць стрілецької 
зброї і 3 млн протипіхотних мін... Вклад Трастового фонду складе близько 25 млн євро», — заявив 
ПЛЯЦУК. 

 За його словами, для реалізації цього проекту будуть залучені виробничі потужності 
Державних підприємств Укроборонлізинг, Укроборонсервіс, «Науково-дослідний комплекс 
Павлоградський хімічний завод» і випробувальна станція Державного науково-дослідного 
інституту хімічних продуктів. Проект планується завершити протягом чотирьох років. 

 Проект Трастового фонду програми НАТО «Партнерство заради миру» в Україні зі 
знищення звичайних боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь (ЛОСЗ) спрямований на 
демілітаризацію 133 тис. тонн боєприпасів і 1,5 млн ЛОСЗ протягом 12 років у чотири етапи. 
Перший етап проекту закінчився влітку 2011 року. 

 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 

Мій вибір - НАТО 

09.04.2012.Чиказькі пріоритети НАТО 
Два дні - 20 та 21 травня - у Чикаго проходитиме черговий саміт НАТО. Починаючи від 4 

квітня 1949 року, це буде 25-та зустріч на найвищому рівні, під час якої союзники обговорять 
сьогодення і майбутнє Альянсу. Регулярного графіку проведення таких заходів організація не має. 
Наприклад, у 1989, 1997 та 2002 роках відбулося по два саміти. А після Римського саміту 1991-го 
наступний було призначено лише через три роки. Головним принципом у визначенні дати, а 
також місця зустрічі на найвищому рівні є доцільність, підстава і напрацьований актуальний 
порядок денний. Потреба у саміті виникає тоді, коли необхідно ухвалити важливі політичні 
рішення або ж запросити до Альянсу нових членів.  

 Вже зараз зрозуміло, що питання розширення на саміті у Чикаго не розглядатиметься. 
Керівництво НАТО нині визначає чотири інші головні пріоритети. Саме вони формуватимуть 
порядок денний зустрічі високого рівня та сенс функціонування Організації у короткостроковій 
перспективі до кінця 2014 року, середньостроковій до 2020 року та довгостроковій у подальшому.  

 Першим завданням саміту стане аналіз операції в Ісламській республіці Афганістан, яку 
під егідою НАТО проводять Міжнародні сили сприяння безпеці (ISAF). Головними у цьому питанні 
стануть процеси передачі контролю безпекової ситуації від ISAF до афганських силових структур із 
перспективою повного виведення міжнародних сил з території країни до кінця 2014 року. У НАТО 
переконані, що союзники та партнери досягли значного успіху за період військової, поліцейської 
та цивільно-гуманітарної присутності в Афганістані, починаючи від 2001 року. В Альянсі 
заявляють про збільшення масштабів залучення афганських сил безпеки до самостійного 
виконання завдань, про зменшення нападів з боку талібів, про поступове відновлення економіки 
країни, зростання соціальних стандартів населення, у тому числі доступу до мобільного зв'язку та 
Інтернету, покращання прав жінок на освіту, професійну та громадську діяльність.  
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 Втім, думки експертів з проблематики Афганістану не такі вже й оптимістичні. Вони 
різняться від обережних, що Заходу не слід послабляти вплив на ситуацію в Афганістані після 2014 
року, до критично-негативних. Мовляв, США, НАТО, Захід загалом програли війну в Афганістані, і 
після 2014-го буде ще гірше для всіх. Саме тому в Альянсі не відмовляються від подальшої 
присутності у цій країні. За словами Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, місія 
після 2014-го там не закінчиться. "У Чикаго ми визначимо, як завершити перехідний процес та як 
продовжити підтримку Афганістану після 2014 року. Ми домовимося, яку місію НАТО матимемо в 
Афганістані після 2014 року...", - сказав глава Альянсу.  

 Другий пріоритет саміту Генсек НАТО називає "оновленою культурою співробітництва". 
Йдеться про концепцію "Розумної оборони" (Smart Defence), що передбачає спеціалізацію і 
розподіл спроможностей серед союзників в умовах скорочення національних оборонних бюджетів 
та необхідності жорсткого заощадження ресурсів. На саміті сторони планують схвалити пакет 
практичних ініціатив із Smart Defence.  

 Третім актуальним питанням для НАТО, що також буде у центрі уваги на саміті, є 
реалізація програми із створення європейської системи протиракетної оборони (ПРО). Як відомо, 
програма була започаткована 2010 року на саміті у Лісабоні. Вже у Чикаго Альянс планує 
оголосити про виведення системи європейської ПРО на рівень початкової оперативної готовності.  

 Четвертий чиказький пріоритет присвячуватиметься країнам-партнерам НАТО. У ході 
саміту відбудеться міжнародна конференція з питань Афганістану, на яку запрошені глави держав 
та урядів більш як 50 країн-контрибуторів ISAF, у тому числі Президент України Віктор Янукович.  

 Незважаючи на те, що чинна Стратегічна концепція НАТО є відносно свіжим документом 
(ухвалена на Лісабонському саміті у листопаді 2010 року), в Альянсі вже сьогодні думають, чим 
займатися у довгостроковій перспективі. Про майбутнє НАТО після 2020 року останнім часом 
Генсек згадує чи не у кожному своєму публічному виступі. І ця стратегія також буде у центрі 
дискусії на Чиказькому саміті. "Чикаго не стане кінцем наших зусиль, а лише стартом. Ми повинні 
добре попрацювати задля того, щоб НАТО залишався сильним і спроможним до 2020 року та у 
подальшій перспективі", - наголошує Расмуссен.  

 Після падіння Берлінського муру, розвалу ідеологічного і військово-політичного 
супротивника НАТО за часів "холодної війни" - Організації Варшавського договору, геополітичної 
трансформації світу наприкінці 80-х - початку 90-х років минулого століття пролунало чимало 
критичних думок про необхідність та доцільність подальшого існування Альянсу. За таких 
обставин аналітики НАТО визначали актуальні та майбутні виклики і загрози світовій і 
регіональній безпеці, опрацьовували нові стратегії, концепції, перспективи розширення, 
організаційну структуру та засади діяльності блоку. Усе це, за політичної згоди країн-членів та 
фінансової підтримки платників податків, становить сенс діяльності Організації, пристосовує її цілі 
та спроможності до глобальних трансформацій, які світ переживає сьогодні. І Чиказький саміт 
також повинен знайти відповідь на запитання: для чого потрібно НАТО сьогодні і яка його роль у 
майбутньому? 

 
Євроатлантична Україна 

11.04.2012. МЗС РФ: В Ульяновську немає військової бази НАТО 
В Ульяновську немає ні військової бази, ні транзитного центру НАТО, заявила заступник 

офіційного представника МЗС РФ Марія Захарова. 
"Не передбачається перебування там ні військового, ні цивільного персоналу країн 

альянсу", – сказала Захарова. "Йдеться про опрацювання можливості здійснення транзиту 
виключно нелетальних вантажів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані комбінованим 
способом – повітряним, автомобільним і залізничним транспортом через територію Російської 
Федерації", – пояснила представник МЗС РФ. 

"Нічого нового або сенсаційного в тому, що Росія надає підтримку МССБ у транзиті, немає. 
До речі, до складу МССБ входять і 22 ненатовські країни", – нагадала Захарова. 

Вона уточнила, що така форма співпраці передбачена резолюцією № 1386 Ради безпеки 
ООН, що закликає держави, що є сусідами з Афганістаном і країни-члени ООН в разі необхідності 
надавати МССБ допомогу, в тому числі надавати дозволи на прольоти літаків і транзит. 

"З Німеччиною, Францією, Іспанією, США, Італією, Швецією було укладено і вже кілька 
років діють двосторонні юридично зобов’язувальні угоди про транзит озброєнь, військового майна 
і персоналу для потреб їхніх контингентів у МССБ", – резюмувала вона. 

"У травні минулого року від керівництва НАТО надійшло звернення про можливість 
поєднання на одному транзитному маршруті доставки вантажів по повітрю і залізницею, а не 
виключно тільки по повітрю або тільки залізницею, – заявила представниця відомства. – Це 
звернення всебічно розглянуто усіма компетентними російськими відомствами . Як і завжди при 
вирішенні подібних питань, особливу увагу було приділено забезпеченню безпеки та запобіганню 
використання додаткового варіанту транзиту з метою наркотрафіку". 
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"Після відповідного міжвідомчого опрацювання російська сторона прийшла до висновку, 
що оптимальний варіант – залучення наявної інфраструктури аеропорту "Східний" в Ульяновську і 
розташованих неподалік залізничних шляхів, що використовуються для міжнародних транзитних 
перевезень", – уточнила Захарова. 

Вона зазначила, що для вантажно-розвантажувальних робіт, а також для охорони не 
передбачено залучення ніякого іноземного персоналу. При цьому всі вантажні операції будуть 
контролюватися співробітниками митних органів РФ. Крім того, транзитні вантажі можуть 
додатково перевірятися на предмет наявності наркотиків. 

Уточнюється, що перевезення мають комерційний характер – доставка здійснюється 
транспортними компаніями, відібраними оборонними відомствами країн-учасниць МССБ на 
умовах тендеру. 

"В даний час підготований спільно з профільними відомствами Росії проект відповідної 
постанови перебуває на розгляді в уряді, – зауважила дипломат. – Таким чином, піднятий галас 
навколо "бази НАТО" не має ніякого зв’язку з реальним станом речей. Йдеться лише про введення 
до нормативно-правової бази поняття "комбінованого транзиту", поряд з "автомобільним, 
повітряним і залізничним". Якщо і коли комбінована схема запрацює в Ульяновську, всі зможуть 
переконатися в надуманості побоювань". "Розраховуємо, що дана інформація послужить 
правильному сприйняттю істоти даної теми і, нарешті, поставить крапку в цій історії", – завершила 
Захарова. 

Як повідомлялося, комуністи Ульяновська 8 квітня розпочали голодування, протестуючи 
проти присутності НАТО в РФ. 

Раніше Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен також заявив, що у 
Північноатлантичного Альянсу немає намірів відкривати військову базу на території РФ. 

 
Мій вибір - НАТО 

11.04.2012.НАТО в 2020 році – бачення Генерального секретаря НАТО 
Пошук розумного балансу між членами Альянсу є ключем до продовження успіху НАТО до 

2020 року і наступними роками. Цього можна досягти лише зосередившись на спільній меті, 
відповідальності і питаннях лідерства між європейськими і північноамериканськими членами 
Альянсу.  

 Це бачення НАТО в 2020 році було презентоване Генеральним Секретарем НАТО 
Андерсом Фогом Расмуссеном на сьомому щорічному Брюссельському форумі Німецького Фонду 
Маршалла 23 березня 2012 року.  

 Звертаючись до понад 200 найбільш впливових північноамериканських і європейських 
політичних, корпоративних і інтелектуальних лідерів, пан Расмуссен підтвердив, що значення 
НАТО для світової безпеки не зменшується: «Вона відіграє головну роль в гарантуванні миру в 
євроатлантичному регіоні вже шістдесят років. І як показала наша місія в Лівії, наш альянс 
залишається важливим джерелом стабільності у непередбачуваному світі. НАТО – це незамінний 
Альянс».  

 НАТО ґрунтується на спільній меті, яку необхідно зберегти в ці складні часи, попри 
фінансову кризу і скорочення оборонних бюджетів. «Кожне скорочення сьогодні позначиться на 
нашій безпеці завтра. І на тому, на що ми будемо здатні як Альянс», – підкреслив Андерс Фог 
Расмуссен.  

 Використання виділених на оборону грошей в більш розумний спосіб, за допомогою 
визначення пріоритетів, спеціалізації і кооперації, зосереджуючись «не лише на тому, що ми 
скорочуємо, а й на тому, що ми зберігаємо» є основою концепції спільної відповідальності. 
Ґрунтуючись на минулому і нинішньому досвіді операцій і набутих навичках, «Ініціатива 
об’єднаних сил» також допомагає забезпечити високий рівень оперативної сумісності членам 
Альянсу і партнерам. «В Афганістані американці, європейці і країни-партнери розвинули значну 
здатність працювати разом», – зазначив Генеральний Секретар, підкресливши. – Ми повинні 
зберегти ці досягнення». Озираючись на операції в Косові, Афганістані і на допомогу Лівії, він 
висловив упевненість в здатності Європи і Північної Америки розділити лідерство між собою: «Це 
показує, як різні члени Альянсу можуть посилити різні операції. І саме тому я упевнений в тому, 
що країни Європи здатні взяти на себе частину ролі лідера в євроатлантичному співтоваристві».  

 Виконання цього завдання може бути успішним лише тоді, коли воно міцно 
ґрунтуватиметься на унікальній мережі партнерств у сфері безпеки, яку НАТО розвиває останніми 
роками: «Працюючи разом з нашими партнерами, ми зміцнюємо нашу власну безпеку. Ми 
зміцнюємо безпеку їхніх регіонів і безпеку усього світу, в якому ми живемо». 
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Євроатлантична Україна 

17.04.2012.НАТО і Афганістан прагнуть продовжувати партнерство і 
після 2014 року  

Генеральний Секретар наголосив на тому, що передача відповідальності за безпеку 
Афганістану продовжується і має завершитися до кінця 2014 року: «Афганістан, в якому уся 
відповідальність за безпеку лежатиме на афганцях до кінця 2014 року. Ця мета залишається 
незмінною. Наш графік залишається незмінним. І наше прагнення до партнерства з народом 
Афганістану і після 2014 року залишається потужним».  

Для оптимізму є причини. Завдяки підтримці МССБ Афганські національні сили безпеки 
стають потужнішими і здатними краще виконувати свої завдання. Афганські сили безпеки також 
дедалі частіше беруть на себе провідну роль в операціях. 

Афганські національні сили безпеки відіграють провідну роль в регіонах, де мешкає 50 
відсотків афганського населення. Ця роль невдовзі розшириться в міру того, як перехід 
відповідальності за безпеку здійснюватиметься по усій країні. 

«У нас є усі підстави бути впевненими у майбутньому», – сказав Фог Расмуссен. «Щодня 
афганські сили безпеки стають сильнішими і краще підготованими», – сказав він, додавши, що 
«Афганські сили безпеки беруть участь в усіх спеціальних операціях МССБ і дедалі частіше беруть 
на себе провідну роль. Вони очолили 40 відсотків усіх звичайних операцій. Вони взяли на себе 
відповідальність за безпеку територій, де мешкає 50 відсотків афганців».  

У рамках передачі відповідальності МССБ поступово переходитимуть на допоміжні ролі. 
Детальна дорожня карта наступної фази переходу відповідальності обговорюватиметься на 

Чиказькому саміті НАТО в травні. Довгострокова співпраця НАТО з Афганістаном після 2014 року 
буде там також обговорюватися главами держав і урядів країн НАТО і учасниць МССБ.  

«Наша підтримка не припиниться у 2014 році. У Чикаго ми домовимося, як НАТО 
забезпечуватиме навчання, допомогу і підтримку, які будуть потрібні вашим силам безпеки після 
завершення переходу відповідальності», – сказав Генеральний секретар.  

«Я хочу чітко сказати: НАТО тут, як партнер Афганістану, на довгі часи. Я хочу, щоб мене 
почули народ Афганістану, вороги Афганістану і сусіди Афганістану». 

Під час свого візиту до Кабула Фог Расмуссен зустрінеться також з міністром закордонних 
справ Афганістану Расулом і д-ром Ашрафом Гані, головою Афганської комісії з переходу 
відповідальності. 

 
Євроатлантична Україна 

17.04.2012.На навчаннях НАТО і Росія випробують реагування на 
змодельовані теракти  

За сценарієм РНР здійснює спільне обговорення ситуації і ставить експертам завдання 
вивчити шляхи розв'язання цієї проблеми спільними зусиллями. Найближчими суднами до місця 
теракту є військові кораблі країн-членів РНР. Це дає змогу як цивільним, так і військовим 
представникам цих країн взяти участь у цих навчаннях. Метою навчань є вивчення можливостей 
координації реагування РНР на змодельований теракт, а також оцінки координації на 
стратегічному рівні співпраці країн-членів Ради в таких ситуаціях. 

 Групу з дванадцяти фахівців, яка прибула з Москви для участі в навчаннях, очолив 
генерал-лейтенант Євгеній Потапов, заступник керівника Національного антитерористичного 
комітету Російської Федерації. «Нам дуже цікаво ознайомитися, у реальному масштабі часу, з 
конкретною оперативною обстановкою, з методами, які наші партнери використовують у своїх 
країнах, поділитися з ними нашим досвідом і можливо виробити механізми дієвої протидії 
терористичній загрозі на морі», – пояснив він. 

 Настільні навчання – це навчання, за допомогою яких випробується теоретична здатність 
групи реагувати на ситуацію, розглядається гіпотетична ситуація і учасники беруть участь у 
рольовій грі. Із розвитком сценарію учасники оцінюють ситуацію в різних форматах, вивчають 
можливі варіанти реагування і готуються до ліквідації потенційних наслідків теракту. 

 У навчаннях взяли участь понад 70 цивільних і військових представників країн РНР. Було 
представлено широке коло знань, зокрема експертами з міністерств оборони, закордонних справ і 
транспорту, а також військовими представниками низки країн-учасниць РНР. Декілька країн 
також надіслали представників своїх правоохоронних органів.  

Навчання допомогли краще розібратися в ролях і процедурах, пов’язаних із боротьбою 
країн-членів РНР проти терористів, виявити завдання і поділитися передовим досвідом. Вони 
також допомогли зрозуміти організаційні структури, залучені до боротьби проти тероризму, що 
може сприяти міжвідомчій співпраці в країнах-членах РНР у разі виникнення подібної реальної 
ситуації. 

 «Це перші навчання такого зразка між країнами – членами НАТО і Росією в рамках РНР. 
Це чудова нагода поділитися досвідом і побачити, як ми можемо співпрацювати у разі терактів», – 
сказав Джеймі Шей, заступник помічника Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці. 
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– Засвоєні нами уроки мають безперечно надати великого поштовху співпраці між НАТО і Росією в 
боротьбі проти тероризму, особливо за часів, коли терористична загроза залишається дуже 
реальною для нас усіх, як продемонстрували нещодавні трагічні події». 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

 

Успіх візиту Президента України Віктора Януковича Королівства 
Йорданія дає надію на вдалу реалізацію взаємовигідних проектів.  

 
Обираючи партнерів на Близькому Сході, кожна держава, перш за все, 

прагне не потрапити у вир наслідків «арабської весни», що охопила регіон у 2011 
році. Адже це, по-перше, негативно позначиться на зовнішньополітичній 
кон’юнктурі державних відносин з різними країнами цього регіону, а, по-друге, – 
може суттєво вплинути на обсяги експорту товарів та послуг до відповідних 
держав, котрі кожен крок третьої держави можуть трактувати залежно від власної 
зовнішньополітичної орієнтації. Як наслідок, офіційний Київ має достатньо 
складне завдання ведення багатопозиційної гри в регіоні Близького Сходу, котра 
дозволяла б йому зберегти гарні відносини з усіма гравцями та, в той же час, не 
відступитися від власних пріоритетів, задовольнивши економічні та соціальні 
потреби країни.  

Яскравим свідченням такого курсу став офіційний візит Президента 
України Віктора Януковича до Хашимітського Королівства 
Йорданія, котрий відбувся 16-17 квітня 2012 року. Справді, цю країну 
недарма називають своєрідними «дипломатичними воротами» в арабський світ. І 
це незважаючи на те, що, по-перше, королівство Йорданія ніколи не належало до 
нових (арабських) центрів впливу, а, по-друге, ніколи не мало серйозних 
фінансових ресурсів для великих ігор (або, якщо бути точнішими, традиційних 
східних багатошарових інтриг). Відповідно, балансуючи між інтересами своїх 
власних партнерів, Йорданія перетворилася на класичну країну-реципієнта, яка, з 
одного боку, часто виступає посередником у різних конфліктах і отримує за це 
відповідні преференції, а з іншого – може досить вдало допомогти іншим країнам 
у налагодженні соціально-економічних відносин.  

Тож під час зустрічі у контексті відзначення 20-ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та Йорданією глави двох держав 
висловили задоволення сучасним рівнем політичного діалогу та підтвердили 
прагнення у подальшому зміцнювати партнерські відносини шляхом розширення 
співробітництва в усіх сферах, Лідери країн позитивно оцінили роботу спільних 
українсько-йорданських комісій з торговельно-економічного та військово-
технічного співробітництва, які є дієвим механізмом для подальшого розвитку 
взаємовигідної співпраці. Крім того, у ході візиту було підписано низку 
двосторонніх документів у сферах сільського господарства, інвестицій, освіти 
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тощо, покликаних сприяти подальшому розширенню договірно-правової бази 
українсько-йорданських відносин. 

Підбиваючи підсумки виконання домовленостей, досягнутих за 
результатами минулорічного візиту в Україну Короля Йорданії Абдалли ІІ, Віктор 
Янукович заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Йорданією в авіаційній, 
космічній, машинобудівній, електроенергетичній, транспортній, 
сільськогосподарській, військовій та науково-технічній галузях. 

Проте, якщо вважати, що дохідну частину королівського бюджету 
формують медичний (Мертве море) і релігійний туризм, тому саму країну, навряд 
чи, можна назвати значущим стратегічним плацдармом для України. Той же 
торгівельний обіг у 2011 році між двома країнами склав всього 473,8 млн. дол. 
США. Показово, що йорданський імпорт у цій цифрі завмер на несуттєвій 
позначці в 25,2 млн. дол. Та, з іншого боку, Йорданію непогано дотують багатші 
країни-сусіди, наприклад, Саудівська Аравія і Катар. Шляхом диверсифікації 
зовнішньополітичних зв’язків Йорданія прагне позбавитися цілковитої 
залежності від країн-сусідів. Відповідно, маємо низку домовленостей в різних 
сферах.  

Так, було наголошено на тому, що важливу роль у подальшій розбудові 
механізмів співпраці між Україною та Йорданією має відігравати бізнес. Відтак, 
важливим є постійний діалог на базі бізнес-форумів, і відповідне рішення вже 
прийнято. Одним із дієвих механізмів пожвавлення економічної співпраці між 
Україною та Йорданією могло б стати  створення двосторонньої Ділової ради 
українських і йорданських підприємців, а в перспективі – Торгового дому 
«Україна – Йорданія» як майданчика для регулярного спілкування та обміну 
досвідом між підприємцями наших країн. Ця тематика стала провідною під час 
цьогорічного бізнес-форуму 17 квітня. Хоча, очікувати припливу значних 
інвестицій із Аммана поки що зарано: країна, не маючи достатньо ресурсу і 
будучи, по суті, найбіднішою серед східних королівств, може співпрацювати з 
Києвом лише в межах спільних проектів. 

І саме цим українська сторона скористалася, пропонуючи Йорданії 
розгалужену галузеву співпрацю. Так, в енергетичній сфері обговорювалися 
питання будівництва в Йорданії атомної електростанції, якщо такий проект 
реалізовуватиметься. Адже ще 2007 року король Абдалла II заявив про плани 
Йорданії розвивати атомну енергетику. У даний час у рамках тендера змагаються 
три компанії. Одна з Канади, одна – спільна франко-японська, і – «Росатом». 
Українці можуть стати субпідрядником «Росатома». Але тільки якщо Йорданія 
прийме остаточне рішення з будівництва АЕС: виявилося, що запаси уранової 
руди в цій країні менші, ніж передбачається, а також не цілком зрозумілі ризики 
сейсмічної активності. Тож, як наслідок, йшлося й про будівництво 
електростанцій, які працюватимуть на альтернативних видах енергії – сонячній, 
вітряній тощо. Водночас, Амман прагне диверсифікувати енергетичну 
монозалежність від великого і непередбачуваного сусіда Єгипту. Транзитний 
газопровід, який забезпечує поставки сировини в королівство, періодично 
підривають, що незмінно провокує тимчасове, але майже тотальне скорочення 
споживання газу для побутових потреб п’ятимільйонного населення країни. Крім 
того, Єгипет після революції і низки урядових криз, парламентської 
нестабільності та зростання ісламістських настроїв намагається максимально 
підняти ціни на сировину для Йорданії. Відповідно, українські пропозиції можуть 
бути досить влучними і, що найголовніше, вчасними. 

Перспективним напрямом співпраці в галузі сільського 
господарства було названо проект із будівництва у йорданському порту Акаба 
терміналів зі зберігання зерна, металопродукції, промислових товарів, продуктів 
харчування та сільгосппродукції. Україна має всі шанси стати постачальником № 
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1 зернових для Йорданії. Очікується, що на поставку зернових буде підписаний 
форвардний контракт: Йорданія сплачує 50% аванс за партію зернових. Це 
вигідно Йорданії, бо вона і резервує цю кількість зернових, і отримує гарантії 
стабільності свого зернового запасу. Це вигідно Україні, бо, таким чином, ми 
отримуємо гарантований ринок збуту з передоплатою. Раніше Йорданія 
отримувала «левову частину» зерна із Сирії. Зараз в умовах політичної 
нестабільності в цій країні, поставки зерна не гарантовані і навіть неможливі. В 
Йорданії прийнято рішення створити стратегічний запас зерна, а для цього їй 
потрібна зерноперевалка. Крім того, було заявлено, що Україна може постачати до 
Йорданії сири замість Росії, яка заборонила експорт продукції семи українським 
сироварам через претензії до їхньої якості.  

Країни також обговорили перспективи співпраці в авіакосмічній сфері, 
де Україна, до речі, входить до першої п’ятірки країн світу. Йорданія є давнім 
партнером Києва у закупівлі української зброї. Вона зацікавлена у створенні 
високоточних засобів ураження, двигунів для БТР, танків для використання у 
спекотних умовах, систем бронезахисту, вдосконалених українських радарів типу 
«Кольчуга». 

Фармацевтичний проект також є дуже важливим для України, тому 
що країна не виробляє достатньої кількості ліків – всього 40%, а от йорданська 
«Hikma Pharmaceuticals Plc.», яка експортує до України ліки на суму близько 10 
млн. дол. щорічно, якраз і створює такі високоякісні ліки, які необхідні 
українському споживачу. Відповідно, співпраця у цій сфері також є дуже 
важливою. 

Що стосується «освітньої угоди», то вона лише додатково зафіксувала і без 
того цікавий тренд. Сьогодні в українських ВНЗ навчається 2488 студентів і 
аспірантів із Йорданії. Майже третина сьогоднішніх лікарів Йорданії мають 
українські дипломи. Як мінімум, тільки це вже визначає орієнтацію 
фундаментальної медичної науки в Йорданії. А відтак – і кооперацію держав в 
освітній сфері. 

Тож маємо досить позитивні тенденції співробітництва двох країн. 
Успішність візиту Президента України Віктора Януковича дає надію на вдалу 
реалізацію взаємовигідних проектів.  
 

 

ПАРЛАМЕНТ 
 

Сайт Верховної Ради України 

19.04.2012. Відносини стратегічного партнерства між Україною та 
Азербайджаном потрібно наповнити прагматичним змістом - 
Володимир Литвин  

Відносини стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном потрібно наповнити 
прагматичним змістом. 

На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Литвин у четвер у м.Баку 
під час зустрічі з Прем´єр-міністром Азербайджанської Республіки Артуром Расізаде, зазначивши, 
що наші країни мають використовувати наявний економічний потенціал у повному обсязі. 

Азербайджан, наголосив В.Литвин, посідає четверте місце серед торговельних партнерів 
України - країн СНД. У цьому контексті він наголосив на важливості регулярних засідань Спільної 
міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва. 
Керівник парламенту також вважає за необхідне проводити двосторонні бізнес-форуми, що стане 
додатковим імпульсом для розвитку торговельно-економічної співпраці. 

Особливе значення, за словами Голови Верховної Ради, має енергетична складова 
українсько-азербайджанської співпраці. Важливим аспектом розвитку двосторонніх взаємин у цій 
сфері, підкреслив він, стане підписання двосторонньої міжурядової Угоди про організацію 
поставок скрапленого природного газу на територію України з Азербайджанської Республіки.  
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Українська Сторона, сказав В.Литвин, підтримує прагнення Азербайджану 
диверсифікувати маршрути поставок природного газу на ринки європейських країн. Керівник 
парламенту також назвав перспективним розвиток співпраці в аерокосмічній галузі.  

Серед інших перспективних напрямів двостороннього співробітництва Голова Верховної 
Ради назвав сільськогосподарську сферу, зокрема, реалізацію спільних проектів у галузі 
тваринництва, а також співпрацю в туристичній сфері, у сфері науки і освіти. За його словами, 
також необхідно розвивати співробітництво на рівні регіонів.  

В.Литвин висловив думку про необхідність докладання спільних зусиль до підтримки 
національно-культурної самобутності української громади в Азербайджані і азербайджанської в 
Україні. 

Керівник парламенету висловив переконання, що українсько-азербайджанська співпраця і 
надалі успішно розвиватиметься незалежно від результатів цьогорічних парламентських виборів в 
Україні.  

А.Расізаде зазначив, що в Азербайджані високо цінують двосторонні взаємини в усіх 
сферах. За його словами, відбувається постійний діалог на рівні урядів і парламентів. 
«Азербайджан відкритий для України», - наголосив він. Прем´єр-міністр висловив переконання, 
що нинішній візит української парламентської делегації став ще одним кроком до успішного 
розвитку українсько-азербайджанських відносин. 

 
Сайт Верховної Ради України 

19.04.2012.Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 
наголошує, що конструктивна співпраця між Україною та 
Азербайджаном на парламентському рівні є важливою складовою 
політичного діалогу між нашими державами  

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин наголошує, що конструктивна 
співпраця між Україною та Азербайджаном на парламентському рівні є важливою складовою 
політичного діалогу між нашими державами 

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин наголошує, що конструктивна 
співпраця між Україною та Азербайджаном на парламентському рівні є важливою складовою 
політичного діалогу між нашими державами. 

Під час зустрічі у четвер у м. Баку з Головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки 
Октаєм Асадовим сторони висловили сподівання, що нинішній візит української парламентської 
делегації сприятиме подальшому поглибленню двосторонніх взаємин. 

Голова Верховної Ради назвав важливим елементом подальшого розвитку 
міжпарламентської складової активізацію співпраці по лінії груп дружби. 

Він також високо оцінив активне співробітництво делегацій наших країн у міжнародних 
парламентських форумах. У цьому контексті В.Литвин наголосив, що проведення у Баку другої 
пленарної частини ПА ЄВРОНЕСТ стало гарною нагодою для розвитку українсько-
азербайджанського діалогу на міжпарламентському рівні. 

Голова Верховної Ради побажав О.Асадову успішного проведення чергової сесії ПА ГУАМ 
наприкінці поточного року, а також успішного головування у ПА ОЧЕС. 

В.Литвин запросив представників Міллі Меджлісу взяти участь у парламентських виборах 
в Україні у якості спостерігачів у складі місій ПАРЕ, ОБСЄ, МПА СНД, ПАЧЕС. 

Сторони наголосили на існуванні значного потенціалу для активізації і розширення 
співпраці в економічній сфері та збільшення рівня товарообігу і обсягу взаємних інвестицій. На 
думку В.Литвина та О.Асадова, перспективним є подальший розвиток двосторонньої співпраці в 
енергетичному секторі, аерокосмічній галузі, сільському господарстві тощо.  

Керівник українського парламенту також наголосив на важливості розвитку взаємин у 
культурно-гуманітарній та освітній сфері. В.Литвин висловив переконання, що Дні культури 
Азербайджану в Україні, які відбудуться у цьому році, і Дні культури України в Азербайджані, 
заплановані на 2013 р., сприятимуть більш глибокому ознайомленню з культурним надбанням 
наших держав. О.Асадов при цьому зазначив, що українська громада бере вагому участь у житті 
Азербайджану. 

Сторони також наголосили на важливості подальшого розвитку співпраці в рамках ГУАМ. 
За словами В.Литвина, потрібно «вдихнути життя в цю організацію, яка має значний потенціал». У 
цьому контексті він висловив думку про доцільність доручити парламентським делегаціям наших 
країн в ГУАМ внести відповідні пропозиції. 

О.Асадов подякував Україні за позицію щодо розв´язання Нагорно-Карабаського 
конфлікту. Своєю чергою, В.Литвин заявив, що позиція України у цьому питанні є незмінною: 
повага до суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану у міжнародно визнаних нормах. 
Під час головування в ОБСЄ у 2013 році Україна, наголосив він, докладатиме багато зусиль до 
розв´язання цього конфлікту мирним шляхом на основі принципів і норм міжнародного права. 
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Українські Національні Новини 

22.04.2012.Завдяки позаблоковому статусу Україна може 
співпрацювати як із НАТО, так і з ОДКБ – А.Кінах 

Позаблоковий статус України відповідає стратегічним пріоритетам країни. Таку думку в 
ексклюзивному коментарі УНН висловив член Комітету Верховної Ради з питань національної 
безпеки та оборони, народний депутат від Партії регіонів Анатолій Кінах. 

 "Це оптимальний варіант, який відповідає, у тому числі, різноманітним настроям в 
українському суспільстві. Статус позаблоковості вимагає від нас вищого рівня відповідальності, 
обороноздатності та вміння формувати по всьому периметру рівноправні відносини з нашими 
партнерами. Так що на сьогодні позаблоковий статус відповідає нашим стратегічним 
пріоритетам", – зазначив А.Кінах. 

 Парламентарій наголосив, що Стратегія національної безпеки та Воєнна доктрина України  
передбачають співпрацю з безпековими світовими організаціями, зокрема з НАТО та ОДКБ. 

 "Ці два документи передбачають активну участь України в усіх напрямах європейської та 
світової колективної безпеки, у тому числі взаємодію за певними напрямами з такими блоками, як 
Північноатлантичний альянс та ОДКБ", – зауважив А.Кінах. 

 Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович наголошував на важливості ухвалення 
Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини, які найближчим часом мають бути винесені 
на розгляд РНБО. Ці документи, серед іншого, передбачають співробітництво України з воєнними 
блоками в межах позаблокового статусу. 

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

   
Євроатлантична Україна 

11.04.2012.Кабмін затвердив план дій з інтеграції в ЄС 
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №184-р від 5 квітня ц.р. затвердив план 

першочергових заходів щодо інтеграції України в Європейський Союз на 2012 рік. 
Згідно з розпорядженням, Міністерству закордонних справ і Мінекономрозвитку доручено 

активізувати проведення роботи з інститутами і державами - членами ЄС щодо підписання Угоди 
про асоціацію між Україною і ЄС. 

Мінфін, Мінюст, Мінекономрозвитку, МЗС, Міненерговугілля в липні ц.р. мають 
завершити переговори щодо укладання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і ЄС і 
Кредитної угоди між Україною і ЄС стосовно отримання Україною макрофінансової допомоги 
Євросоюзу. 

При цьому профільним міністерствам доручено забезпечити супровід у ВР законопроектів 
про державне регулювання в енергетиці (№0889), про судноплавство на внутрішніх водних 
шляхах України (№4319), а також розробити законопроекти про принципи функціонування ринку 
електроенергії України на підставі двосторонніх договорів, балансуючого ринку і біржі 
електроенергії (в червні), про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів (у травні). 

При цьому Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України», Мінекономрозвитку, Мінфіну 
доручено здійснити заходи з модернізації газотранспортної системи України і реформування НАК 
«Нафтогаз України». 

Крім того, Мінінфраструктури, МЗС, Мінюст повинні до 2 липня завершити переговори 
про укладання угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір. 

Серед інших заходів - підготовка МЗС у квітні угоди про внесення змін в угоду між 
Україною і ЄС про спрощення оформлення віз. Ратифікувати дану угоду планується до 1 червня 
ц.р. 

 
Урядовий портал 

11.04.2012.Микола Азаров: Фінансова ситуація в Україні стабільна  
 Україна поступово виходить з економічної кризи і фінансова ситуація залишається 

стабільною. Про це заявив Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі в середу з 
членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії».  

«Фінансова ситуація в Україні стабільна та стійка. Незважаючи на великі борги, ми вчасно 
розраховуємось за своїми зобов'язаннями», - сказав Микола Азаров.  

Він додав, що за два роки Уряду вдалося стабілізувати фінансово-економічну ситуацію в 
країні, забезпечити зростання ВВП та знизити інфляцію.  

Прем'єр-міністр нагадав, що за підсумками 2009 року падіння ВВП становило майже 16%, 
інфляція – 24%, дефіцит держбюджету – 18% та вчетверо був збільшений державний борг.  
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«У 2010 році економічне зростання становило 4,6%, у 2011 – 5,2%. Ми зменшили інфляцію до 
4%, а за перший квартал поточного року ми маємо інфляцію в 1%», - зазначив Глава Уряду.  

Водночас він підкреслив, що ситуація на світових ринках залишається непростою, а тому Уряд 
вживає заходів для стимулювання розвитку внутрішнього ринку. 

 
Урядовий портал 

11.04.2012. Микола Азаров: Україна зацікавлена у співпраці з МВФ  
  Україна зацікавлена у продовженні співпраці з Міжнародним валютним фондом в рамках 

програми stand-by. Про це заявив Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі в середу 
з членам наглядової ради «Ялтинської Європейської стратегії».  

«Ми виконали практично всі умови МВФ: у нас профіцит державного бюджету, низький рівень 
інфляції, стабільна банківська система, ми добросовісно сплачуємо боргові зобов’язання - 
практично всі умови співпраці з МВФ виконані, окрім однієї. Вони кажуть: тарифи на газ для 
населення повинні співвідноситися з ціною на російський газ», - зазначив Микола Азаров.  

Він зауважив, що українці не повинні бути заручниками газового контракту 2009 року, 
укладеного Урядом Юлії Тимошенко, за яким Україна платить надвисоку ціну на газ.  

«Я запитую у МВФ: чому наші люди повинні платити за цей злочинний договір? Ми вже два 
роки ведемо переговори з Росією, і доб'ємося зниження ціни. І коли ми доб’ємося справедливої 
ціни, наші люди платитимуть її», - сказав Прем’єр-міністр.  

Він нагадав, що у поточному році Україна повинна повернути МВФ 3,75 млрд. доларів за 
кредитом 2009 року, з яких 600 мільйонів вже повернуто. Глава Уряду підкреслив, що жодних 
проблем з погашенням боргів не існує, Україна поводиться як абсолютно добросовісний 
позичальник. 

 
Урядовий портал 

11.04.2012. Микола Азаров: Ми доб'ємося зниження ціни на газ 
Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що владі вдасться добитися зниження 

ціни на російський газ до справедливого рівня. Про це він заявив у середу під час зустрічі з 
членами Наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії». 

«Ми вже два роки ведемо переговори з Росією, і ми доб'ємося зниження ціни», - сказав 
Микола Азаров. 

Він підкреслив, що за кабальними контрактами 2009 року Україна отримує російський газ за 
найвищою ціною в Європі. 

За словами Прем'єр-міністра, Україна, без урахування 100-доларової харківської знижки, 
зараз купує газ по 546 доларів за тисячу кубометрів. 

У цьому зв'язку Глава Уряду навів приклад Польщі, яка купує російський газ по 310 доларів за 
тисячу кубів, у той час як відстань транзиту Україною становить 1 200 кілометрів. 

«Між Польщею і Росією знаходиться Україна. Це 1 200 кілометрів. Тобто, якщо поляки 
купують газ за 310 доларів, то Україна повинна купувати газ, як мінімум, на 100 доларів дешевше», 
- відзначив Микола Азаров. 

Урядовий портал 

12.04.2012.Україна презентуватиме в Бразилії План дій в рамках 
ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"  

 Керівний комітет міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» прийняв без 
зауважень План дій України, офіційна презентація якого відбудеться 17-18 квітня 2012 року на 
першій щорічній зустрічі на вищому рівні у Бразилії. План дій затверджено на засіданні Кабінету 
Міністрів 5 квітня 2012 року. 

Голова робочої групи з доопрацювання та впровадження Плану дій, Голова Державного 
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко вважає, 
що «прийняття українського Плану дій без зауважень – це свідчення професійної спільної роботи 
Уряду та громадськості, готовності до взаємної відкритості».   

До 1 червня 2012 року робоча група з доопрацювання та впровадження документа має 
розробити імплементаційний план, який міститиме максимально конкретизовані завдання та 
терміни їхнього виконання.  

Започатковано міжнародну ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» 20 вересня 2011 р. в 
рамках сесії Генасамблеї ООН Бразилією, США, Індонезією, Мексикою, Норвегією, Філіппінами, 
ПАР і Великобританією. Станом на 20 березня 2012 р. намір приєднатися до Партнерства 
підтвердила 51 країна. 

Партнерство спрямоване на підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності 
державних органів, підтримку залучення інститутів громадянського суспільства до формування 
державної політики, впровадження високих стандартів професійної чесності в державному 
управлінні. 
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Дорученням Прем’єр-міністра України від 17 березня 2012 року координацію 
впровадження ініціативи покладено на Першого віце-прем'єр-міністра України Валерія 
Хорошковського та голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 
Володимира Семиноженка. 

 
Урядовий портал 

12.04.2012.Українські та польські військові обговорили питання 
організації взаємодії під час Євро-2012  

 11 квітня у Вінниці відбулася робоча зустріч керівного складу повітряних cил Збройних сил 
України та Республіки Польща. 

Українську військову делегацію очолював командувач повітряних сил Збройних сил 
України генерал-полковник Сергій Онищенко. Іноземну делегацію на заході очолив командувач 
повітряних сил ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Лех Маєвські. 

Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва, зокрема, з питань 
організації взаємодії повітряних сил обох держав під час проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також обміну досвідом щодо функціонування 
Командного центру повітряних сил Збройних сил України (Центру повітряних операцій). У ході 
робочого засідання також були порушені питання реформування військової авіації і військ 
протиповітряної оборони, досягнення взаємосумісності за стандартами НАТО, обміну інформацією 
про повітряну обстановку, заходи пошуково-рятувального забезпечення та метеорологічну 
ситуацію. 

Крім того, українські та польські військові обговорили можливість проведення 
двостороннього тренування визначених сил і засобів, які залучаються до виконання завдань із 
забезпечення безпеки проведення Євро-2012, а також перспективу двостороннього навчання 
“Безпечне небо – 2013”.  

«Повітряні сили наших країн готові до проведення Євро-2012. Досягнуті домовленості з 
багатьох питань та успішне проведення минулого року навчання “Безпечне небо – 2011” з 
відпрацювання різноманітних позаштатних ситуацій та варіантів реагування на ймовірні повітряні 
загрози, є яскравим тому підтвердженням», – зазначив генерал-лейтенант Лех Маєвські. 

Іноземні гості відвідали Військово-історичний музей повітряних сил Збройних сил України 
та поклали квіти до пам’ятника загиблим льотчикам. 

Варто зазначити, що відповідно до програми перебування польських військових в Україні 
12 квітня у Києві заплановані протокольна зустріч делегації повітряних сил ЗС Республіки Польща 
з керівництвом Генерального штабу Збройних сил України, а також відвідування підприємств 
вітчизняного оборонно-промислового комплексу. 

 
Дзеркало тижня 

19.04.2012.Україна готова постачати військову техніку до Афганістану у 
вигляді допомоги, — МЗС 

Україна готова приєднатися до надання Афганістану допомоги у вигляді постачань 
військової техніки, але існують можливості того, що постачання будуть здійснюватися і на платній 
основі. Це питання ще буде опрацьовуватись з НАТО. Костянтин Грищенко заявив, що наші 
бронетранспортери «набагато краще витримують ці умови», ніж американські. 

  Україна готова приєднатися до надання Афганістану допомоги, як фінансової, так і 
матеріальної, у вигляді постачань військової техніки, заявив у Брюсселі міністр закордонних справ 
України Костянтин Грищенко після закінчення засідання міністрів закордонних справ 
Міжнародних сил стабільності і безпеки в Афганістані. 

 «Ми не будемо конкурувати зі США - бюджет і можливості відрізняються. Але свій 
посильний внесок ми зробимо», — сказав він. 

 За словами глави зовнішньополітичного відомства, це питання ще буде опрацьовуватись з 
НАТО. У цьому зв'язку Грищенко пояснив, що, зокрема, Збройні сили Афганістану потребують 
озброєння. 

 «Якщо в цьому (в озброєнні) або у військовому обладнанні буде зацікавленість, то будемо 
розглядати можливість надання такої допомоги», — пояснив він. 

 При цьому міністр не виключив, що «існують можливості того, що постачання такого роду 
спеціальної техніки будуть здійснюватися і на платній основі». 

 Грищенко розповів, що «як це з'ясувалося в тому ж Іраку, американська техніка не зовсім 
пристосована до специфічних умов». 

 «Наші бронетранспортери набагато краще витримують ці умови, вони не такі дорогі і 
більш зручні для тих, хто не готується роками стати простим солдатом або єфрейтором», — сказав 
він, додавши: «Щодо суто фінансової допомоги, вона, звичайно, не може бути великою, але теж не 
виключається». 
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18-19 квітня у Брюсселі проходить засідання міністрів оборони та закордонних справ країн 
НАТО, а також країн-партнерів, що беруть участь в операції в Афганістані 

 

ПРЕЗИДЕНТ 
 

 
 Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

12.04.2012.Збудована до Євро-2012 інфраструктура працюватиме на 
розвиток країни - Президент 

Усі збудовані до Євро-2012 інфраструктурні об’єкти працюватимуть на розвиток нашої 
держави. Про це Президент України Віктор Янукович сказав, виступаючи у Львові на нараді щодо 
підготовки заявки на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Україні. 

«Ми, безумовно, повинні бути готові до прийняття Євро-2012 на сто відсотків. Хоча 
залишилося ще багато роботи, пов’язаної з розбудовою сервісної та безпекової інфраструктури», - 
сказав Глава держави, наголосивши, що цим питанням влада приділятиме величезну увагу. 

Віктор Янукович привітав усіх присутніх з важливою подією - відкриттям нового сучасного 
аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів» з пропускною спроможністю 2100 осіб на годину. 
Президент нагадав, що однією з вимог УЄФА було підвищення пропускної спроможності 
українських аеропортів до 4,5 тисячі пасажирів на годину. «Ми підвищили рівень пропускної 
спроможності. Безумовно, це відкриває нові можливості всієї транспортної інфраструктури - це 
туризм, бізнес», - зазначив Віктор Янукович, зазначивши: коли в Україні повноцінно запрацюють 
усі аеропорти, їх пропускна спроможність становитиме 7 тисяч пасажирів на годину. 

 
 Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

16.04.2012. Глава держави: відносини між Україною та Йорданією 
суттєво активізувалися 

Українсько-йорданські відносини суттєво активізувалися - в тому числі завдяки плідній роботі 
Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-економічного співробітництва. Про це 
заявив Президент України Віктор Янукович під час спілкування з українськими журналістами в 
Аммані. «У нас значно активізувалися відносини між країнами. Наша Спільна міжурядова комісія 
досить активно працює з обох сторін», - зазначив Глава держави. 

На його переконання, важливу роль у подальшій розбудові механізмів співпраці між Україною 
та Йорданією має також відігравати бізнес. Відтак важливим є постійний діалог на базі бізнес-
форумів - відповідне рішення вже прийнято. 

Президент водночас наголосив: у співпраці з будь-якою країною Україна керується, перш за 
все, своїми національними інтересами. У цьому контексті він додав, що Україна може взяти участь 
у будівництві атомної електростанції в Йорданії, якщо такий проект реалізовуватиметься. 

Глава держави зазначив, що в ході нинішнього візиту йшлося також про будівництво 
електростанцій, які працюватимуть на альтернативних видах енергії - сонячній та вітряній тощо. 
«Наші підприємства енергетичного машинобудування мають тут добру рекламу, вони 
конкурентоспроможні», - зазначив В.Янукович. 

Крім того, на думку Президента, перспективним напрямком співпраці є проект з будівництва в 
Йорданії терміналів зі зберігання зерна, металопродукції, промислових товарів, продуктів 
харчування та сільгосппродукції. «Це питання вже зараз опрацьовується. Ми вважаємо його дуже 
перспективним», - сказав Віктор Янукович. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

16.04.2012.Віктор Янукович: Ми маємо намір активізувати газові 
переговори з Росією 

Україна має намір активізувати переговори з Росією з метою якнайшвидшого вирішення 
газового питання. Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час спілкування з 
представниками українських ЗМІ в Йорданії. 

Віктор Янукович зокрема зазначив, що обговорював це питання під час вчорашньої 
телефонної розмови з Володимиром Путіним. «Я привітав Володимира Володимировича з 
Великоднем. Ми обговорили низку питань наших міждержавних відносин. У тому числі 
домовилися, що найближчим часом зустрінемось - ще до інавгурації - і продовжимо наш діалог», - 
повідомив Глава держави. 

Президент зазначив: у контексті позитивної динаміки розвитку українсько-російських 
відносин газове питання наразі є чи не єдиним, що ще потребує вирішення. «У нас залишилось 
одне найбільше питання - газове... Будемо активізувати наші переговори з метою знайдення 
шляхів вирішення цього питання», - наголосив В.Янукович. 
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Відповідаючи на запитання щодо візиту до Росії на церемонію інавгурації Володимира Путіна, 
Президент сказав: «Якщо буде офіційне запрошення на інавгурацію, безумовно, я приїду до 
Москви». 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

16.04.2012.Прес-служба Президента України Віктора Януковича 
Україна розглядає Йорданію як важливого партнера на Близькому Сході – Віктор Янукович 
Україна розглядає Йорданію як важливого партнера на Близькому Сході. Про це Президент 

України Віктор Янукович заявив під час українсько-йорданських переговорів у розширеному 
складі. 

«Цей візит дасть новий поштовх у наших відносинах, і взаємний інтерес буде тільки зростати», 
- сказав він. 

Президент також звернув увагу на успішний хід виконання домовленостей, досягнутих за 
результатами минулорічного візиту в Україну Короля Йорданії. «Всі наші домовленості рухаються, 
нам потрібно розширювати коло питань. Основою цього є довіра один до одного», - підкреслив 
Віктор Янукович. 

Глава держави наголосив на важливості продовження розбудови договірно-правової бази між 
нашими країнами. 

Президент, крім того, зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з Йорданією в авіаційній, 
космічній, машинобудівній, електроенергетичній, транспортній, сільськогосподарській, військовій 
та науково-технічній галузях. 

Зі свого боку Король Йорданії зауважив, що візит Президента України до Йорданського 
Хашимітського Королівства свідчить про зміцнення двосторонніх відносин між державами. Він 
також позитивно оцінив ефективну роботу Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-
економічного співробітництва. 

 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

17.04.2012. Створення Ділової ради українських і йорданських 
підприємців сприятиме пожвавленню нашої економічної співпраці – 
Президент 

Створення Ділової ради українських і йорданських підприємців сприятиме активізації  
економічного співробітництва між Україною та Йорданією. Таке переконання висловив Президент 
України Віктор Янукович під час українсько-йорданського бізнес-форуму в Аммані. 
 «Одним із дієвих механізмів пожвавлення економічної співпраці між Україною та 
Йорданією могло б стати створення двосторонньої Ділової ради українських і йорданських 
підприємців, а в перспективі – Торгового дому «Україна – Йорданія» як майданчика для 
регулярного спілкування та обміну досвідом між підприємцями наших країн», – сказав Глава 
держави. 

Віктор Янукович висловив сподівання, що вже за підсумками нинішнього форуму коло 
ділових інтересів йорданських бізнесменів в Україні розшириться. «Сподіваюся, економічний 
потенціал наших держав, дружні відносини між українським та йорданським народами стануть 
необхідним підґрунтям для вироблення додаткових ефективних механізмів взаємовигідного 
економічного співробітництва та їх успішного функціонування», - сказав він.  

Україна, наголосив Глава держави, надаватиме належного сприяння реалізації домовленостей, 
досягнутих за результатами його візиту в Йорданію та бізнес-форуму. 

«Я впевнений, що на основі взаємної довіри та значного потенціалу співпраці ми зможемо 
вивести двосторонні відносини між Україною та Йорданією на якісно новий рівень», - резюмував 
Глава Української держави. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

17.04.2012.Глава держави: Україна та Йорданія налаштовані 
підтримувати національні економіки шляхом перспективних спільних 
проектів 

Проведення українсько-йорданського бізнес-форуму свідчить про взаємне бажання України і 
Йорданії підтримати свої національні економіки шляхом реалізації перспективних спільних 
проектів. Йдеться також про налаштованість сторін й надалі розширювати двосторонню 
співпрацю в сучасних непростих економічних умовах. Про це Президент України Віктор Янукович 
заявив під час українсько-йорданського бізнес-форуму в Аммані. 

Ще одним свідченням налаштованості сторін на розбудову ефективної співпраці, на думку 
Глави держави, є робота спільної Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва. У цьому контексті він нагадав, що за результатами її останнього засідання 



INTERNATIONAL WEEKLY#13-14 (07.04-22.04.12)  33 of 48 

 

33 of 48 

сторони досягли домовленостей щодо подальшого розвитку співпраці в торгівлі,  промисловості і 
АПК. «Важливим компонентом такої політики є намагання забезпечити стабільність економіки в 
умовах глобального економічного спаду», - наголосив Віктор Янукович. 

Україна за останні два роки доклала чимало зусиль для покращення економічної ситуації в 
державі, підкреслив Президент. Так, зауважив він, за 2010 – 2011 роки реальний ВВП країни зріс 
на 9,5%, майже на 20% збільшився обсяг промислового виробництва, майже на третину зросли 
український експорт та імпорт. 

Глава держави звернув окрему увагу на те, що за рівнем технологій в авіакосмічній сфері 
Україна входить до першої п’ятірки країн світу. У багатьох країнах світу користуються попитом 
наші пасажирські лайнери, транспортно-пасажирські та військово-транспортні літаки. 

Важливою складовою національної економіки Президент назвав сільське господарство, 
зростання обсягів виробництва якого в 2010-2011 роках склало майже 16%. Він також нагадав про 
зібраний торік в Україні рекордний урожай зернових – близько 57 млн. тонн. «У 
середньостроковій перспективі експерти прогнозують подальше збільшення потенціалу 
сільськогосподарської галузі України», - акцентував Глава держави. 

Говорячи про двосторонню співпрацю України та Йорданії, Президент висловив переконання, 
що її потенціал ще не використовується повною мірою. Серед перспективних напрямків розвитку 
співробітництва він назвав металургію, сферу високих технологій та інновацій, розвідку водних і 
енергоресурсів на території Йорданії, сферу альтернативної енергетики. 

«Ми могли б запропонувати будівництво «під ключ» сонячної електростанції на території 
Йорданії, можливо, і вітроелектростанцій. Крім того, українські підприємства мають значний 
досвід у сфері проектування, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів транспортно-
енергетичної інфраструктури», - зокрема зазначив В. Янукович. Відтак, додав він, українські 
фахівці могли б взяти участь у будівництві нафто- і газопроводів на території Йорданії, а також 
теплоелектростанцій.   

Україна також зацікавлена в участі йорданських партнерів у реалізації масштабних 
інвестиційних проектів, зазначив Президент.   

У свою чергу Міністр промисловості і торгівлі Йорданії Самі Гаммо висловив переконання, що 
проведення українсько-йорданського бізнес-форуму дасть можливість посилити торговельну 
співпрацю між двома державами. «Бізнес-форум – це можливість для реалізації наших 
домовленостей», - сказав він, додавши, що подібні зустрічі також дозволяють краще вивчати 
економічну ситуацію в країнах. 

«Зважаючи на регіональні та міжнародні процеси, що відбуваються у світі, ми можемо спільно 
долати всі міжнародні виклики, які стоять на порядку денному перед нашими державами, 
відкривати нові горизонти, а також готувати необхідний клімат, який сприятиме бізнесу й торгівлі 
між нашими країнами», - резюмував Міністр промисловості і торгівлі Йорданського 
Хашимітського Королівства. 

 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 

МВФ 
Дзеркало тижня 

19.04.2012. МВФ не втрачає надії домогтися від України виконання 
зобов’язань у рік виборів 

Міжнародний валютний фонд, як і раніше очікує виконання Україною її зобов’язань для 
відновлення фінансування, перерваного ще в 2010 році. «Україна повинна виконати те, на що 
погодилася», — сказав представник МВФ. 

 Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий надати фінансову допомогу Україні, але для 
цього країні все ж необхідно виконати раніше взяті на себе зобов'язання, заявив глава 
представництва МВФ в Україні Макс Альєр на Українському інвестиційному саміті в Лондоні в 
четвер, 19 квітня. 

 «Мене багато хто питає: який статус переговорів з МВФ? Ми готові бути в резерві і надати 
допомогу Україні, але Україна повинна виконати те, на що погодилася", — сказав він. 

 Альєр зазначив, що макроекономічна історія України за останні два роки позитивна: 
інфляція досягла історичного мінімуму в 2%, покращилося виконання бюджету, скоротився його 
дефіцит, якщо не брати до уваги газові субсидії. 

 У той же час він звернув увагу на уповільнення швидкості реформ. Він уточнив, що в 
деяких сферах співпраці Києва з МВФ все ще залишаються проблемні питання. Серед них Альєр 
виділив субсидування газових тарифів для населення, що є важким тягарем для бюджету і 
промисловості. 
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 За його словами, Україна домоглася прогресу в монетарній та валютній політиці, але він 
менш відчутний, ніж передбачалося. Говорячи про ситуацію в банківському секторі, глава 
представництва зазначив, що вона «приголомшливо» відновилася, але залишилися проблеми — 
погані борги, недостатній захист кредиторів. 

 Альєр також зазначив, що у МВФ викликає стурбованість ситуація ведення бізнесу в 
Україні. 

 Як повідомлялося, в кінці липня 2010 року МВФ вирішив відновити співпрацю з Україною 
за новою програмою stand by на SDR10 млрд (близько $ 15,6 млрд). Тоді ж Київ отримав перший 
транш у розмірі SDR1, 25 млрд. У грудні 2010 року МВФ вирішив виділити країні другий транш 
кредиту stand-by у розмірі SDR1 млрд. 

 Програма stand-by передбачала виділення Україні щокварталу ще восьми траншів. Однак  
березні-2011 в Києві місія фонду не стала рекомендувати раді директорів МВФ приймати 
позитивне рішення про виділення чергового траншу для країни. МВФ очікував від України 
затвердження пенсійної реформи та розв'язання проблеми занижених тарифів на газ для 
населення. І якщо закон про пенсійну реформу був прийнятий, то в питанні газових тарифів 
український уряд зайняв жорстку позицію, наполягаючи на неможливості їх підвищення. 

 Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров в січні заявив, що Україна в 2012 році зможе 
обійтися без нових кредитів МВФ, як вона це зробила в 2011 році. У той же час новопризначений 
міністр економіки Петро Порошенко заявив, що для України співпраця з МВФ є "єдино можливим 
способом проводити реформи», а тому треба подумати про підвищення тарифів і відповідний 
механізм компенсації. 

ЮНЕСКО 
 

Дзеркало тижня 

19.04.2012. ЮНЕСКО готова включити Почаївську лавру до списку 
світової спадщини 

Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО заявив про готовність провести процес включення 
номінації Почаївської лаври до списку всесвітньої спадщини. 

 ЮНЕСКО готова почати процедуру включення Почаївської лаври до списку світової 
спадщини у разі офіційного звернення з боку української влади. Про це йдеться у відповіді цієї 
міжнародної організації на звернення голови політради «Нашої України» Валентина 
Наливайченка про необхідність захисту Почаївської лаври. 

 Наливайченко переконаний, що українська громадськість повинна почати чинити тиск на 
уряд для включення Почаївської лаври до списку світової спадщини. «Якщо цього не зробить 
нинішня влада, об'єднана опозиція, яка прийде до нового парламенту, зробить все необхідне, щоб 
Почаївською лаврою займалася міжнародна організація ЮНЕСКО. Лавра має бути національною 
святинею і зберігатися у світовій духовній скарбниці. Зробимо все для цього. Дії нинішнього 
режиму ведуть до втрати духовності і суперечать міжнародним цивілізованим підходам і 
стандартам», — зазначив він. 

 Нагадаємо, у січні 2012 року Наливайченко надіслав до ЮНЕСКО лист про унікальний 
пам'ятник світової культури — Почаївську лавру. У листі підкреслювалося, що Лаврі загрожує як 
неконтрольоване користування будівлями, що може призвести до втрати історичної спадщини, так 
і можливе обмеження для охочих відвідати пам'ятник за конфесійною ознакою. 

 Окрім того, у травні 2011 року відповідне звернення було направлено В.Наливайченком і 
щодо фундаментів Десятинної церкви у Києві. 

 У той же час, окрім готовності ЮНЕСКО, для початку процедури включення номінації 
Почаївської лаври до списку світової спадщини український уряд має офіційно ініціювати цей 
процес. 

 

РАДА ЄВРОПИ 
Українська правда  

13.04.2012.Гельсінський комітет: Україна не задовольнила Резолюції 
ПАРЄ 

Гельсінський комітет з прав людини заявляє, що за два місяці після ухвалення резолюції 
ПАРЄ українська влада не задовольнила її вимоги. Про це йдеться правовому моніторингу 
Гельсінського комітету щодо виконання революції ПАРЄ від 26 січня 2012 року.  

"Після двох перших місяців після ухвалення Резолюції українська влада не задовольнила 
вимоги, пов’язані з кримінальним переслідуванням колишніх урядовців. Навпаки, було порушено 
нові кримінальні справи та змарновано декілька можливостей внести поправки до Кримінального 
кодексу", - заявляє Гельсінський комітет.  
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В документі також зазначається, що "лише серйозний зовнішній тиск змусив владу 
продемонструвати певну гнучкість у питанні медичного лікування за межами тюремної системи та 
іноземних візитів до ув’язнених політиків".  

"Президентська адміністрація з вражаючою наполегливістю та швидкістю проштовхує 
законодавство, пов’язане з реформою системи кримінального правосуддя, але реальне 
запровадження реформи потребує набагато більшого та триватиме роками, в залежності від того, 
чи існуватиме справжнє бажання проводити реформи та нарешті замінити слова діями", - 
наголошують у Гельсінському комітеті.  

Також у комітеті зазначають, що українська влада так і не продемонструвала жодних ознак 
намірів змінювати виборчу систему, не існує жодних ініціатив щодо виконання рекомендації 
ГРЕКО стосовно фінансування політичних партій.  

В комітет також не можуть спрогнозувати реформу конституції, адже вона перебуває на 
початковій стадії. 

 
BBC Україна 

14.04.2012. ПАРЄ рекомендує Януковичу зачекати із підписанням 
КПК 

Співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ закликали українського президента 
підписати КПК лише після перевірки на його повну відповідність європейським стандартам, 
оскільки під час його ухвалення до тексту законопроекту вносилися численні поправки. 

Разом із тим представники ПАРЄ загалом привітали ухвалення Україною нового 
Кримінального процесуального кодексу. 

"Новий Кримінальний процесуальний кодекс, який повністю відповідає європейським 
стандартам, у разі його повної реалізації без застережень, буде важливим кроком у вирішенні 
певних проблем в українській судовій системі", - заявили співдоповідачі ПАРЄ з питань України 
Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лундін. 

Верховна Рада  новий КПК в ніч з 12 на 13 квітня.  
Президент Віктор Янукович вже заявив, що спочатку направить цей документ на 

експертизу міжнародним експертам, і лише після цього підпише його. 
Представники ж опозиції заявили, що звертатимуться до Конституційного суду із 

проханням дати оцінку законності нового КПК, який, на думку опозиціонерів, суперечить 
європейським нормам та конвенції ООН, а також розширює повноваження силових органів. Крім 
того, під час голосування за законопроект у сесійній залі не було тієї кількості депутатів, що, згідно 
із електронною системою голосування, віддали свої голоси за новий Кримінальний процесуальний 
кодекс, тоді як, відповідно до Конституції, кожен депутат має голосувати особисто. 

 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

РОСІЯ 
Дзеркало тижня 

09.04.2012.Росія погрожує закрити кордон з Україною через 
холеру 

У разі повторення спалаху холери українсько-російський кордон буде закрито і Росія не 
пускатиме туристів в Україну. 
   Росія може закрити кордон з Україною, якщо не буде врегульовано питання з високим 
рівнем захворюваності на холеру в Україні. Про це повідомив головний санлікар РФ Геннадій 
Оніщенко. 

 «Якщо буде те, що було в минулому році з холерою в Маріуполі, то ми просто закриємо 
кордон», — сказав він. 

 Разом з тим він додав, що в даний час санлікарі України у Росії опрацьовують це питання і 
вирішують, як спільно і адекватно реагувати на подібного роду речі. 

 Він висловив сподівання, що до початку сезону порозуміння з Україною щодо цього 
питання буде досягнуто. 

 Оніщенко підкреслив, що «Росія не буде пускати туристів в Україну, якщо повториться 
спалах холери». 

 Нагадаємо, у Маріуполі з 29 травня по 29 серпня було зареєстровано 32 випадки 
захворювання на холеру і 22 випадки вібріононосійства холери. 

 На початку січня Оніщенко заявив, що стурбований спалахами холери в Україні. 
 Голова Росспоживнагляду вважає, що холера після реформи епіднагляду в Україні може 

вийти з-під контролю. При цьому Оніщенко не виключив закриття кордону. 
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 Онищенко стурбований переданням в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за 
харчуванням людей. 

 «З'явилася серйозна проблема. Судячи з офіційних загальнодоступних документів, у 2012 
році в Україні профілактикою холери серед людей будуть займатися не медики, а ветеринарна 
служба. Це означає, що вже з травня ми досить серйозно посилимо нагляд на кордоні з Україною», 
— сказав він. 

 Він нагадав, що в 2011 році у Донецькій області було зафіксовано спалах холери, але Росія, 
завдяки скоординованим діям з українською санітарною владою, не закривала кордон для людей і 
товарів. 

 
Дзеркало тижня 

09.04.2012. «Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за імпортований у березні газ 
НАК перерахувала «Газпрому» більше $865 млн за імпортований у березні 2012 року 

природний газ. 
  Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» у п'ятницю, 6 квітня, 

перерахувала ВАТ «Газпром» понад $865 млн за імпортований у березні 2012 року природний газ. 
 Як повідомила прес-служба «Нафтогазу», ціна природного газу для компанії у I кварталі 

2012 року склала близько $416 (з урахуванням «харківської» знижки у розмірі $100 за 1 тис. куб м). 
 «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“ щомісячно своєчасно і в повному 

обсязі виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного 
газу», — нагадують у компанії. 

 Нагадаємо, що в лютому російський газ обійшовся «Нафтгазу» в $1,3 млрд, а у січні - у 
$808 млн. 

Дзеркало тижня 

10.04.2012.Український бізнес очікує нових торгових воєн з 
Росією 

Проблем слід очікувати у першу чергу на продуктовому ринку. Найближчим часом Росія 
може ввести обмеження щодо українського цукру і пива. 

 Оголошення завершення "сирної війни", зроблене минулого тижня, не означає ані її 
закінчення, ані того, що найближчим часом подібні обмеження не виникнуть щодо інших товарів 
українського експорту. В Україні побоюються нових торгових воєн, у першу чергу на продуктовому 
ринку. 

«Слід пам'ятати, що сирний конфлікт виник не сам по собі, а на тлі переговорів щодо газу. 
Згадайте, аналогічний газовий конфлікт вже був у 2006 році. І поки домовленості щодо газу не 
будуть досягнуті, вони можуть повторюватися», — прогнозує генеральний директор інвестиційної 
компанії Dragon Capital Томаш Фіала. 

Проблем слід очікувати у першу чергу на продуктовому ринку, пише видання 
«Коммерсантъ-Украина». «Росія активно працює над захистом виробника від імпортерів, іноді 
зайво упереджено ставлячись до постачальників з інших країн», — повідомив президент ГК 
«Провіант» (працює з Ічнянським молочно-консервним комбінатом) Валентин Запорощук. 

Окрім того, у березні російські цукрозаводчики звернулися в Євразійську економічну 
комісію з проханням захистити їх від демпінгових постачань з України. «Теоретично причепитися 
можна до будь-якої продукції, але Росія традиційно на практиці діє так, що спочатку подібні 
обмеження вводяться з боку Білорусі. Тому швидше за все нові обмеження торкнуться пива, потім, 
можливо, кондитерської продукції», — припустив директор консалтингової компанії ААА Сергій 
Наливка. 

Один з учасників ринку пивоваріння розповів виданню, що Росія запроваджує два 
нововведення, одне з яких може погіршити умови експорту українського пива. «Мова йде про 
заборону розливу пива у пластикову тару. Однак це лише проект, і, окрім нас, проти нього 
виступають і місцеві, і білоруські виробники. Тому є шанс знайти прийнятне рішення. Що 
стосується норми, згідно з якою у пиві частка несоложених компонентів (сировина, окрім солоду і 
хмелю) не повинна перевищувати 20%, то це не має викликати проблем», — говорить 
співрозмовник видання. Одночасно Митний союз (МС) змінює систему сертифікації товарів. 

«На останньому обговоренні високопоставлені чиновники з Митного союзу пояснили, що 
сертифікація може стати проблемою для третіх країн, але можливе вирішення проблеми — 
приєднання України до Митного союзу», — додав він. 

При цьому українська влада уникає введення у відповідь заходів щодо продукції з Росії. 
«Зараз не тільки немає українського експорту хімічної продукції у Росію, але більше того — ми 
спостерігаємо демпінгове зростання експорту російської продукції. При цьому нинішня політика 
лібералізації зовнішньої торгівлі, а також угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД призводять 
до того, що МЕРТ не займається захистом внутрішнього ринку від демпінгу», — вважає президент 
«Украгрохімхолдинг» Сергій Лісковський. 
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Для захисту українських виробників у нинішньому році було прийнято закон, що спрощує 
процедуру введення відповідних обмежувальних заходів щодо імпорту товарів з країн, які 
дискримінують український експорт. Однак поки що такий інструмент не застосовувався. 

Мінекономрозвитку зараз намагається вирішити проблему відповідності української 
продукції технічним стандартам, що застосовуються з 1 березня у Митному союзі. Уже 
найближчим часом Україна і МС мають узгодити питання синхронізації діючих технічних 
стандартів. Окрім того, планується домовитися про участь українських експертів у розробці 
технічних регламентів Митного союзу — комісія МС допускає таку участь для представників країн-
членів СНД. 

«Ці заходи можуть мати позитивний ефект лише в разі відсутності політичних конфліктів 
між країнами. При продовженні таких конфліктів, зокрема в разі подальшого тиску на Україну 
щодо вступу до Митного союзу, Євразійська комісія завжди зможе знайти достатньо формальних 
приводів для дискримінації українського експорту», — резюмує директор економічних програм 
Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. 

 
Дзеркало тижня 

13.04.2012.Україна і Росія підведуть підсумки інспекцій українських 
сироварів 17 квітня 

Порошенко має намір 17 квітня відвідати з візитом Москву для проведення перемовин про 
врегулювання постачань українського сиру на територію Російської Федерації. 

  Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко під час свого візиту 
до Москви 17 квітня має намір провести зустріч з російською стороною для підбиття підсумків  
інспектування українських сироробних підприємств, яке пройшло цього тижня. 

 «На 16:00 у вівторок у нас буде зустріч, про результати якої буде оголошено на підсумковій 
прес-конференції», — сказав Порошенко 13 квітня на брифінгу у Києві. 

 «Ми домовилися, що не будемо піарити наміри. Будемо звітувати про результати», — 
додав він. 

У Росії запевняють, що «сирна війна» велася заради здоров'я українців 
 Міністр також зазначив, що перевірки пройшли за графіком, який був запланований. 
 «Наші російські партнери свої зобов'язання витримали, перевірочні групи направили (в 

Україну). Ми створили всі необхідні умови, щоб інспекції пройшли якісно », — сказав Порошенко. 
 Нагадаємо, що Росія оголосила «сирну війну» на початку лютого, заборонивши імпорт 

сирів трьох українських виробників, а потім розширила цей список. До кінця лютого під 
забороною опинилася половина імпорту українського сиру до РФ. 

 Через півтора місяці Росія погодилася надіслати своїх інспекторів для перевірки 
українських сирних заводів. За підсумками перевірки ревізори знайшли «численні порушення» 
технології на ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.). Однак пальмової олії, через яку і було розпочато 
«сирну війну», виявлено не було. 

 
Дзеркало тижня 

16.04.2012. У Росії знову пообіцяли припинити «сирну війну» з 
Україною 

 «Cирная війна» Росії проти України, про закінчення якої вже було оголошено, буде 
закінчуватися ще не один раз. Як тільки на сирзаводах усунуть недоліки. 

 Український сир зможе безперешкодно повернутися на ринок РФ після того, як виробники 
усунуть порушення, виявлені інспекцією Росспоживнагляду, повідомив керівник цього відомства, 
головсанлікар РФ Геннадій Оніщенко. 

 «Тепер все залежить від українських виробників», — сказав Оніщенко російському 
агентству «Інтерфакс». 

 За його словами, на початку цього тижня Москву відвідає делегація українського уряду, 
буде обговорюватися, у тому числі, «сирна проблема». 

«Ми не виключаємо, що будуть прийматися рішення, що визначають реальні кроки в 
напрямку нормалізації ситуації», — сказав Оніщенко про майбутні переговори. 

 Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко раніше заявив, що під 
час візиту до Москви 17 квітня має намір провести зустрічі з російською стороною для підведення 
підсумків минулих інспекцій українських сироробних підприємств. 

 «На 16:00 у вівторок у нас буде зустріч, про результати якої буде оголошено на підсумковій 
прес-конференції. Ми домовилися, що не будемо піарити наміри. Будемо звітувати про 
результати», — сказав Порошенко на брифінгу в Києві минулої п'ятниці. 

 Минулого тижня в Україні Росспоживнагляд провів другу інспекцію підприємств, які 
збираються постачати сир на ринок РФ. 
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 «Виявлено недоліки — як у технології, так і в сировині. Зокрема, порушення технології 
визрівання сирів. Тим не менш, ми задоволені настроєм, з яким з нами працювали цього разу», — 
сказав Оніщенко. 

 Друга інспекція Росспоживнагляду перевіряла українські підприємства з 10 по 12 квітня. У 
складі комісії були фахівці-технологи Російського союзу підприємців молочної галузі. 

 У Росспоживнагляді заявили, що, зокрема, інспекція перевірила українські підприємства 
ПП КС «Прометей» філії «Менський сир» (місто Мень, Чернігівська область) та АТ 
«Пирятинський сирзавод» (м. Пирятин, Полтавська область). 

 Перша інспекція українських сироварів відбулася наприкінці березня. Перевірявся завод 
«Гадячсир». За підсумками перевірки ревізори знайшли «численні порушення». Однак пальмової 
олії, через яку і було розпочато «сирну війну», виявлено не було. 

 Нагадаємо, що Росія оголосила «сирну війну» на початку лютого, заборонивши імпорт 
сирів трьох українських виробників, а потім розширила цей список. До кінця лютого під 
забороною опинилася половина імпорту українського сиру до РФ. 

 
Дзеркало тижня 

17.04.2012.Україна допоможе Росії з транзитом газу на час ремонту 
«Північного потоку» 

 «Газпром» звернувся до «Нафтогазу України» з проханням під час ремонту «Північного 
потоку» перекачувати заплановані обсяги експортного російського газу до країн ЄС. 

  Компанія Nord Stream з 15 квітня припинила роботу з прокачування газу по «Північному 
потоку» у зв'язку з плановим ремонтом, який триватиме до кінця місяця. Під час ремонту 
призначений для транспортування «Північним потоком» газ Росія планує постачати до Європи 
через українську ГТС. 

 Як повідомило керівництво компанії своїм газотранспортним партнерам, зокрема Україні, 
ці планові роботи з налагодження систем управління здійснюватимуться для подальшої інтеграції 
двох гілок газопроводу «Північний потік» в єдину автоматизовану систему. 

 «У період налаштування, тестування і сертифікації інтегрованої системи управління потік 
газу буде перекрито на російському і німецькому берегах. Компанія Nord Stream офіційно 
повідомила всі зацікавлені сторони про припинення транспортування і закінчила всі підготовчі 
роботи. Крани будуть закриті 15 квітня 2012 року. Після проведення необхідних тестів і закінчення 
сертифікації в кінці квітня Nord Stream відновить транспортування газу», — говориться в 
повідомленні прес-служби. 

 На час ремонту і налагоджувальних робіт «Газпром» звернувся до «Нафтогазу України» з 
проханням перекачувати в цей час заплановані обсяги експортного російського газу, зокрема до 
Німеччини. Наскільки відомо ZN.UA з джерел у Міненерговугленпромі, українські 
газотранспортники допоможуть росіянам з транзитом газу. Врешті це – додатковий заробіток для 
української ГТС і чергове підтвердження надійності і оперативності її роботи. 

 Проте ніхто не взявся передбачити, наскільки зменшиться транзит російського газу через 
українську ГТС після поновлення роботи «Північного потоку». 

 Після введення в експлуатацію обох ниток до кінця 2012 року газопровід зможе щорічно 
поставляти до 55 млрд куб. м російського газу в Європу через Балтійське море протягом як мінімум 
50 років, повідомили в компанії. Укладання другої нитки завершиться найближчим часом. Потім 
три секції газопроводу будуть з'єднані між собою на дні моря в двох точках — в середині травня в 
шведських водах і на початку червня біля узбережжя Фінляндії. Влітку завершаться 
пусконалагоджувальні роботи, і почнеться заповнення другої нитки буферним газом, після чого 
вона буде готова до введення в експлуатацію у складі єдиної транспортної системи у відповідності з 
графіком до кінця поточного року. 

 Відзначимо, «Північний потік» є альтернативою транзиту російського газу в Європу в 
обхід України. У число акціонерів проекту входять «Газпром» (51%), німецькі E.On Ruhrgas (15,5%) 
і Wintershall AG (15,5), голандська N.V. Nederlandse Gasunie (9%), французька GDF Suez (9%). 

 Представники «Газпрому» раніше заявляли, що після реалізації всіх запланованих 
«Газпромом» газотранспортних проектів, значення української ГТС в транзиті російського газу 
буде зведено до нуля. Однак у Єврокомісії вважають інакше — враховуючи те, що потреба в 
природному газі в найближчі роки буде рости, українська ГТС буде залишатися важливим шляхом 
його поставки в Євросоюз і на весь континент, заявляв раніше представник ЄК. 

 
BBC Україна 

17.04.2012."Газпром" просить Україну допомогти з транзитом газу - ЗМІ 
На газопроводі Nord Stream півмісяця триватимуть планові роботи з налагоджування 

систем управління 
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Росія призупиняє транспортування газу "Північним потоком" на півмісяця. На час ремонту, 
як передає "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела, "Газпром" звернувся до "Нафтогазу 
України" з проханням перекачувати заплановані обсяги російського газу. 

Як повідомили у компанії Nord Stream, планові роботи на газопроводі пов’язані з 
налагоджуванням систем управління, щоби згодом об'єднати дві нитки "Північного потоку" в 
єдину автоматизовану систему. 

"У період налагодження, тестування і сертифікації інтегрованої системи управління потік 
газу буде перекрито на російському і німецькому берегах. Компанія Nord Stream офіційно 
повідомила всі зацікавлені сторони про припинення транспортування і закінчила всі підготовчі 
роботи", - йдеться у повідомленні. 

"Після проведення необхідних тестів і закінчення сертифікації в кінці квітня Nord Stream 
відновить транспортування газу", - повідомили у прес-службі компанії. 

Водночас, за інформацією видання Дзеркало тижня. Україна, "Газпром" попросив 
"Нафтогаз" під час ремонту перекачувати заплановані обсяги газу, зокрема до Німеччини.  

Україна пристала на таку пропозицію, повідомляє видання з посиланням на джерела у 
Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. 

 
Газопровід в обхід України 
Газопровід "Північний потік" є альтернативою транзиту російського газу в Європу в обхід 

України. 
За повідомленням компанії Nord Stream, газопровід зможе щорічно поставляти до 55 

мільярдів кубометрів російського газу до Європи через Балтійське море. 
Перша черга "Північного потоку", що з'єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, 

була запущена 8 листопада 2011 року. Вона постачає до Європи 3,6 млрд кубометрів російського 
газу. 

Запуск другої черги газопроводу заплановано на жовтень 2012 року. 
Акціонерами проекту Nord Stream є російський "Газпром" (51%), німецькі Wintershall 

Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%). 
 
Транзит Україною = нулю? 
Представники "Газпрому" раніше заявляли, що після реалізації всіх запланованих 

газотранспортних проектів, значення української ГТС в транзиті російського газу буде зведено до 
нуля. 

Наприкінці березня "Нафтогаз" заявив про скорочення обсягів транзиту російського газу 
через територію України до Європи в два рази.  

Заступник голови правління компанії Вадим Чупрун повідомив, що недопостачання газу 
становило 180-200 мільйонів кубометрів газу при планових близько 400 млн кубометрів на добу. 

Однак у Єврокомісії вважають, що потреба в природному газі в найближчі роки буде рости, 
тому українська ГТС буде залишатися важливим шляхом його поставки до Європейського Союзу.  

Євросоюз також заявив, що створення тристороннього консорціуму між Україною, РФ і ЄС і 
модернізація української газотранспортної системи буде ефективнішим, ніж будівництво нової 
системи через Чорне море – "Південного потоку". 

 
Дзеркало тижня 

17.04.2012. «Сирна війна» Росії з Україною фактично завершилася 
Три підприємства, яким дозволили експорт, поставляли 60% українського сиру в РФ. 

Контролювати будуть кожну партію. 
  Росія і Україна домовилися про те, що три українські підприємства, які пройшли 

інспекцію Росспоживнагляду, розпочнуть поставки сиру на ринок РФ. 
   «Ми домовилися про відкриття російського ринку для продукції цих трьох підприємств», 

— сказав у вівторок, 17 квітня, в Москві міністр економічного розвитку України Петро Порошенко 
після переговорів з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком. 

   «Ми домовилися по тих підприємствах, які сьогодні вже перевірку пройшли, представили 
план заходів. Ми як український уряд будемо забезпечувати графіки виконання цього плану 
заходів», — сказав Порошенко. 

   Він заявив, що буде контролюватися якість кожної партії, яка буде поставлятися на 
російський ринок. 

   У свою чергу, Онищенко сказав журналістам, що три підприємства, яким дано «зелене 
світло», поставляли 60% українського сиру в РФ. 

   Онищенко заявив, що український сир повернеться на ринок РФ, якщо у російської 
сторони не буде претензій до цієї продукції. 
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   «При виконанні зобов'язань при напрацюванні продукції на цих заводах і після 
відповідного контролю, який ми забезпечимо, українська продукція знову може повернутися на 
російський ринок», — заявив він журналістам у вівторок. 

   За словами Онищенка, таке рішення буде прийнято після контролю партій трьох 
підприємств: ПП КС «Прометей», АТ «Пирятинський сирзавод» і «Гадячсир». 

   «Контроль кожної партії. Якщо ми там не знаходимо наявність рослинних масел, інші 
недоліки технологічного процесу, то будь ласка, везіть. Але якщо ми знайдемо, принцип один — 
хто не сховався, я не винен», — сказав Онищенко. 

   «Паралельно ми продовжуємо роботу над гармонізацією наших документів — 
національних вимог, російських і українських, ми працюємо над гармонізацією наших 
дослідницьких лабораторій», — сказав Онищенко. 

   Нагадаємо, що Росія оголосила «сирну війну» на початку лютого, заборонивши імпорт 
сирів трьох українських виробників, а потім розширила цей список. До кінця лютого під 
забороною опинилося близько половини імпорту українського сиру в РФ. 

   Росспоживнагляд перевірив три підприємства в Україні: ТОВ «Гадячсир» (Полтавська 
обл.), ПП КС «Прометей» філії «Менський сир» (місто Мень, Чернігівська область) та АТ 
«Пирятинський сирзавод» (м. Пирятин, Полтавська область). 

   За підсумками перевірки ревізори знайшли «численні порушення». Однак пальмового 
масла, через якого і була почата «сирна війна», виявлено не було. 

 
Дзеркало тижня 

18.04.2012.Росія з випередженням графіка добудовує газопровід в обхід 
України 

Після виходу на проектну потужність обох ниток повністю автоматизований «Північний 
потік» зможе транспортувати 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Європи протягом мінімум 50 
років. 

Компанія-оператор «Північного потоку» (газопроводу в обхід України) достроково 
завершила укладання другої нитки газопроводу. Планується, що розпочати поставки газу в Європу 
проект зможе вже до кінця 2012 року. 

 Про це в середу, 18 квітня, повідомляє прес-служба компанії Nord Stream AG, яка є 
оператором «потоку». 

 Газопровід «Північний потік» спроектований без проміжних компресорних станцій. 
Кожна з двох ниток складається з трьох секцій з різною товщиною стінки, що відповідає рівням 
робочого тиску всередині газопроводу протягом всього маршруту з Росії до Німеччини. 

 Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці вже почалися. Кожна з трьох секцій буде 
заповнена морською водою, піддана очищенню і калібруванню, а потім пройде гідравлічні 
випробування на міцність. Після закінчення гідровипробувань секції будуть з'єднані під водою в 
травні і червні поточного року у водах Швеції та Фінляндії. 

 Після видалення води і осушки друга нитка буде з'єднана з береговими ділянками в Росії 
та Німеччині і в кінці поточного, 2012 року почне поставляти газ у складі повністю 
автоматизованої газотранспортної системи. 

 Після виходу на проектну потужність обох ниток повністю автоматизований «Північний 
потік» зможе транспортувати 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Європи протягом мінімум 50 
років. 

 Нагадаємо, що запуск першої нитки «Північного потоку» було урочисто здійснено 
прем'єр-міністром РФ Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель у 
листопаді 2011 року. 

 
Дзеркало тижня 

18.04.2012.Україна збільшила транзит газу на 7% на прохання Росії 
Транзит російського газу через територію України за заявкою «Газпрому» збільшився на 

17,3 млн кубометрів до 258,4 млн кубометрів на добу. 
  Україна збільшила обсяг транзиту російського газу в Європу через свою ГТС до 258,4 млн 

куб (на 7% - ред.) Про це повідомляє прес-служба компанії «Укртрансгаз». 
 Даний обсяг був зафіксований 16 квітня, тоді як 15 квітня добовий транзит склав 241,2 млн 

куб. м. 
 Наголошується, що збільшення транзиту в ужгородському напрямку української труби 

відбулося за заявкою «Газпрому». 
 Нагадаємо, що компанія Nord Stream з 15 квітня припинила роботу з прокачування газу по 

«Північному потоку» у зв'язку з плановим ремонтом, який триватиме до кінця місяця. 
 Як писало ZN.UA «Газпром» звернувся до «Нафтогазу України» з проханням під час 

ремонту «Північного потоку» перекачувати заплановані обсяги експортного російського газу до 
країн ЄС. 
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 Представники «Газпрому» раніше заявляли, що після реалізації всіх запланованих 
«Газпромом» газотранспортних проектів, значення української ГТС в транзиті російського газу 
буде зведено до нуля. Однак у Єврокомісії вважають інакше — враховуючи те, що потреба в 
природному газі в найближчі роки буде рости, українська ГТС буде залишатися важливим шляхом 
його поставки в Євросоюз і на весь континент, заявляв раніше представник ЄК. 

 
 
 

Дзеркало тижня 

19.04.2012. Путін не поспішає відмовлятися від можливостей України 
щодо транзиту газу 

У Росії констатують зниження значення України як країни-транзитера російського газу у 
зв’язку розширенням газопроводу «Північний потік» і майбутнім введенням в дію «Південного 
потоку», але відмовлятися від співпраці не мають наміру. 

  Російське ВАТ «Газпром» має продовжити роботу з країнами-транзитерами, незважаючи 
на розширення газопроводу «Північний потік» і майбутнє введення в дію «Південного потоку", які 
повинні забезпечити газотранспортну незалежність Росії, заявив прем'єр-міністр РФ Володимир 
Путін на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером. 

 «Робота з усіма нашими партнерами повинна бути продовжена і будуватися на 
взаємовигідній основі», — сказав російський прем'єр. 

 Міллер доповів главі уряду РФ про завершення прокладання морської ділянки другої 
нитки «Північного потоку» (Nord Stream) і перспективи початку її комерційної експлуатації. 
Укладання другої нитки потужністю 27,5 мільярда кубометрів на рік достроково завершилося 18 
квітня, запуск заплановано на жовтень 2012 року (перша черга газопроводу такої ж потужності, 
була запущена 8 листопада 2011 року). 

 Глава «Газпрому» зазначив, що з введенням в дію цього газопроводу «роль і значення 
України як транзитера ексклюзивного, звичайно ж, зникло». 

 Путін погодився з тим, що «ексклюзив на транзит нашого газу дійсно зникає». «Але саме 
значення наших партнерів залишається високим, значним, значущим», — сказав він. 

 «Я сподіваюся, що (буде продовжена) спільна робота і з Україною, і з Білорусією, і, 
можливо, в майбутньому навіть з Туреччиною, мається на увазі, що у нас є „Блакитний потік“ по 
дну Чорного моря», — підкреслив глава російського уряду. 

 Нагадаємо, у лютому «Газпром» заявив, що значення України для експорту російського 
газу після запуску «Південного потоку» і розширення «Північного потоку» впаде до нуля. 

 У листопаді 2011 року була запущена перша черга стратегічного газопроводу «Північний 
потік» потужністю 27,5 мільярда кубометрів. Після виходу на проектну потужність обох ниток 
повністю автоматизований «Північний потік» зможе транспортувати 55 млрд куб. м газу на рік з 
Росії до Європи протягом мінімум 50 років. 

 Проект «Південний потік» також реалізується з метою диверсифікації маршрутів 
постачань природного газу європейським споживачам. Будівництво планується почати у грудні 
2012 року. Президент РФ Дмитро Медвєдєв доручив будувати газопровід у варіанті максимальної 
потужності — 63 мільярди кубометрів на рік. 

 Як відомо, Україна виступає проти будівництва «Південного потоку», оскільки він є 
прямим конкурентом української газотранспортної системи. Київ заявляє, що вартість реалізації 
цього проекту в рази перевищує можливі інвестиції в українську ГТС, які можна вкласти і тим 
самим збільшити пропускну здатність українського маршруту постачань газу в Європу. 

 
 

Дзеркало тижня 

19.04.2012. Росія згодна мирно вирішувати торговельні суперечки між 
Україною та Митним союзом 

Українська сторона запропонувала будувати двосторонні відносини на основі норм і правил 
СОТ, що дозволить гармонізувати співробітництво в економічній сфері. 

 Російська Федерація (РФ) підтримала ініціативу української сторони про створення 
спеціальної комісії з досудового врегулювання спорів, що можливо виникнуть у рамках торгово-
економічних відносин між Україною та Євразійською економічною комісією. 

 Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку України в середу, 18 квітня, про це йшлося 
під час зустрічі українського міністра Петра Порошенка з міністром з питань торгівлі ЄврАзЕС 
Андрієм Слєпньовим. 

 Нагадаємо, що Євразійська економічна комісія (ЄЕК) повинна замінити комісію Митного 
союзу (МС), яка 1 липня 2012 припинить свою діяльність. 

 Зокрема в ході зустрічі Порошенко відзначив позитивні зрушення в частині врегулювання 
технічних норм у сфері торгівлі і запропонував для налагодження конструктивного 
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співробітництва провести інвентаризацію існуючих торгово-економічних бар'єрів, що існують у 
відносинах між Україною та країнами-членами Митного союзу (МС). 

 Порошенко також висловив переконання, що вступ Росії до Світової організації торгівлі 
(СОТ) в кінці літа дозволить ефективно вирішувати актуальні питання як на рівні двостороннього 
співробітництва, так і в багатосторонньому форматі. З огляду на це, українська сторона 
запропонувала будувати двосторонні відносини на основі норм і правил СОТ, що дозволить 

гармонізувати співробітництво в економічній сфері. 
 У рамках зустрічі Андрій Слєпнєв запевнив Порошенка в тому, що в 2012 році під час 

головування Російської Федерації в Азіатсько-Тихоокеанському економічному співробітництві 
(АТЕС), Україна отримає підтримку і сприяння російської сторони в питанні доступу українських 
товарів на ринки країн Тихоокеанського регіону, які швидко розвиваються . 

 Порошенко підкреслив, що ефективне економічне співробітництво між державами 
зміцнить стратегічне партнерство і дозволить збільшити товарообіг. 

 Нагадаємо, що з початку 2012 року між Україною і країнами Митного союзу виникало 
кілька торгових суперечок. З лютого триває так звана «сирна суперечка» між Росією і Україною. 
Крім того, Україна з 1 березня тимчасово призупинила ввезення на свою територію з Білорусі 
тварин, а також м'ясо-молочної продукції. 

 Москва запрошує Київ до Митного союзу і Євразійський союз, обіцяючи після вступу 
внутрішньоросійські ціни на енергоносії. Однак Київ пропонує співпрацю з МС у форматі три плюс 
один. За словами президента України Віктора Януковича, можливість вступу Києва в МС буде 
залежати від результатів його роботи. 

 
Дзеркало тижня 

20.04.2012.Росія просить Україну звільнити від податків вантажі, що 
постачаються для Чорноморського флоту 

Росія пропонує Україні не стягувати податки з вантажів, що постачаються для ЧФ. Митне 
оформлення вантажів, що надходять до Криму в інтересах підрозділів російського ЧФ, є одним зі 
злободенних питань. 

 Москва пропонує Києву звільнити від оподаткування вантажі, що надходять до Криму в 
інтересах підрозділу російського Чорноморського флоту. Про це повідомив заступник глави МЗС 
РФ Григорій Карасін. 

 Він і його український колега, перший заступник голови МЗС Руслан Демченко провели в 
Москві переговори в якості співголів Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту 
РФ та його перебування на території України. 

 Карасін підкреслив, що митне оформлення вантажів, що надходять до Криму в інтересах 
підрозділів російського Чорноморського флоту, є одним зі злободенних питань. «Мова йде не 
тільки про процедурні питання оформлення таких вантажів, а й про нарахування податків на їхнє 
ввезення. На рік на це йде 10-15 мільйонів доларів. Вважаємо такий стан справ невиправданим, 
перш за все з правової точки зору», — підкреслив Карасін. 

 На зустрічі російська сторона «висунула конструктивну пропозицію — привести питання 
оформлення вантажів у відповідність до базових угод щодо флоту і законодавства України, що 
дозволить очистити ввезення таких вантажів від оподаткування». 

 Кошти, які звільняються в результаті, або їхню значну частину, за словами заступника 
голови МЗС РФ, можна буде направити на сприяння соціально-економічному розвитку 
Севастополя та інших населених пунктів, де дислокуються наші військові частини. Карасін також 
підкреслив важливість «врегулювання у сфері здійснення капітального ремонту будівель і споруд, 
що орендуються російською стороною в інтересах Чорноморського флоту». «Проведена 
експертами спільна інвентаризація цих об'єктів показує, що приблизно половина з них потребує 
такого ремонту», — зазначив заступник міністра. 

 Він нагадав, що російська сторона на основі базових угод щодо флоту зобов'язалася 
використовувати орендовані об'єкти відповідно до законодавства України. Ним передбачено, що 
обов'язок проводити капітальний ремонт лежить на орендодавцеві, тобто на українській стороні, у 
власності якої і знаходиться вся ця нерухомість. «Зрозуміло, що це потребуватиме значних 
фінансових вкладень — усього орендується приблизно 4,5 тисячі будинків і споруд», — підкреслив 
заступник міністра. «Знайти їх відразу непросто. Тому ми пропонуємо нашим партнерам шукати 
реалістичні шляхи знаходження взаємоприйнятних розв'язок і в цій сфері», — повідомив 
високопоставлений російський дипломат. 

 
BBC Україна 

21.04.2012.Харківські угоди: від миру до війни 
21 квітня 2010 року - український та російський президенти задоволені щойно підписаними 

"харківськими угодами". З того часу чимало змінилося, крім угод 



INTERNATIONAL WEEKLY#13-14 (07.04-22.04.12)  43 of 48 

 

43 of 48 

 21 квітня 2010 року президенти України і Росії – Віктор Янукович і Дмитро Медвєдєв – в 
Харкові підписали так звані "Харківські угоди". Всього лише за півтора роки риторика української 
влади з позитивної змінилася на критичну. Втім, перегляду газових контрактів уряд так і не 
домігся. 

 
На рівні "так-так-так" 
"Нормалізувати взаємини з Росією і змінити кабальні газові контракти", – так президент 

Янукович у своєму зверненні до українського народу у квітні 2010 року окреслив мету укладання 
"Харківських угод". Згідно з ними Україна отримала знижку на 100 доларів на кожній тисячі кубів 
російського газу в обмін на пролонгування базування російського Чорноморського флоту в Криму 
до 2042 року. Тоді опозиція говорила про "зраду національних інтересів", а влада наполягала на 
тому, що ці угоди принесуть Україні значну економію грошей і дозволять не підвищувати тарифи 
на газ для населення. 

А вже через півтора роки влада заговорила про те, що контракти для України є 
невигідними, і їх треба змінити. Як заявив 6 вересня 2011 року президент Віктор Янукович, вони з 
тодішнім президентом Росії Дмитром Медвєдєвим домовилися "повністю переглянути контракти і 
перейти на нові взаємовідносини в газовій сфері". Однак, за словами пана Януковича, після цього 
промайнули "півтора роки обіцянок "так-так-так, ми подивимось, обов’язково переглянемо, а в 
підсумку на сьогодні все залишилось на рівні "так-так-так". 

 
По-хорошому або через суд 
Очевидно, продовжуючи розчаровано-ображену риторику президента, його адміністрація 

вибухнула рішучими гаслами. Голова АП Сергій Льовочкін заявив, що контракти з Росією мають 
бути переглянуті до 15 жовтня 2011 року, причому якщо з "колегами" домовитися не вдасться, то 
доведеться звертатися до суду. Український прем’єр Микола Азаров навіть казав, що Київ вже 
консультувався з цього приводу із вітчизняними та закордонними юристами. А поки суд та справа, 
обіцяв скоротити споживання російського газу втричі, замінивши його українським вугіллям. 

Однак до суду справа так і не дійшла. А керівник російського Газпрому Олексій Міллер 
нагадав українській стороні, що Газпром може навіть "не постачати нічого взагалі, якщо Україна 
цього не хоче. Але питання не в цьому, а в тому, що в кожному разі Нафтогаз буде сплачувати за 
поставки із розрахунку не менше, ніж 33 мільярди кубометрів. Такими є умови "бери або плати" у 
чинному контракті, і вони застосовуються і цього року, і на весь термін дії контракту". 

Після того, як стало очевидним, що на суд українська сторона більше не розраховує, уряд 
почав думати, як би домовитися "по-хорошому". Саме тоді Микола Азаров змінив гнів на милість і 
заговорив про взаємні поступки у газовій темі: "Це рішення, звичайно, буде компромісним. Воно 
певною мірою, не буде влаштовувати ані російську, ані українську сторону. Ми маємо отримати 
нормальний контракт, звичайно, на прийнятних для Росії умовах", - казав він у вересні 2011 року. 
Однак "нормальний контракт" і "прийнятні для Росії умови" виявилися в розумінні сторін надто 
різними поняттями, щоб порозумітись. 

 
Трубний козир 
З настанням опалювального сезону тон перемовин з російською стороною ставав дедалі 

холоднішим – як і температура повітря. Якщо у вересні Микола Азаров сподівався на компроміси, 
то в грудні виявилося, що він доручив урядові розрахувати показники бюджету 2012 року саме на 
базі ціни у 416 доларів за тисячу кубів російського газу. При цьому пан Азаров заявив, що 
українська економіка може витримати таке навантаження, хоча раніше називав базові контракти, 
укладені Юлією Тимошенко, кабальними. 

Тоді ж, в кінці грудня 2011 року, експерти галузі серйозно заговорили про найстрашніший 
привид втрати української незалежності – "здачу" газотранспортної системи. "Труба" буде "здана", 
залишилося лише дізнатися, у якій формі", - говорив тоді Юрій Корольчук із Інституту 
енергетичних досліджень. З ним погоджувався і енергетичний експерт Олександр Нарбут: 
"Перспективи виглядають досить похмуро", - зазначив він тоді, додавши, що допомогти врятувати 
ситуацію може лише участь Європи, однак навряд чи теперішнє керівництво країни звернеться по 
таку допомогу. 

Втім, катастрофи – тобто, передачі "труби" в концесію Газпрому – не сталося. Як і 
перегляду контрактів. Натомість навіть депутати провладної Партії регіонів, які 21 квітня 2010 
року вітали підписання Харківських угод, заговорили про те, що від російського газу варто 
відмовитися. "Я налаштовую всіх, що Україна може відмовитися від російського газу", - сказав 12 
січня депутат від ПР Володимир Зубанов в інтерв’ю Першому національному. Днем пізніше 
міністр енергетики Юрій Бойко знову заговорив про скорочення обсягів споживання газу і перехід 
українських ТЕЦ на вугілля. Втім, про практичні кроки в цьому напрямку відомо не було. 

14 квітня в Україні закінчився опалювальний сезон, тому оцінити, наскільки далеко пішов 
пан Бойко у своїх заявах про переведення ТЕЦ на вугілля, можна буде лише восени. Тоді ж, 
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очевидно, і поновляться україно-російські газові баталії, умови яких давно відомі: одна сторона 
хоче купити якнайдешевше, інша – продати якнайдорожче. Поки що Росії вдається продавати газ 
Україні за одним з найдорожчих в Європі тарифів – попри те, що Україна є найближчим сусідом 
країни-експортера. 

 
 

США ТА КАНАДА 
КРАЇНИ СНД 

 
Дзеркало тижня 

18.04.2012. Алієв пропонує спільними зусиллями забезпечити вихід 
азербайджанського газу на ринок України 

Президент Азербайджану висловився за доцільність активізації переговорів між Україною 
та Євросоюзом щодо різних аспектів транзиту газу в Європу. 
  Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про необхідність спільними зусиллями 
забезпечити вихід азербайджанського газу на український ринок. Про це він сказав 18 квітня під 
час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином у Баку, повідомили в прес-
службі Ради. 

 Президент Азербайджану зазначив, що «є хороші перспективи двостороннього 
співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, в частині „Південного газового коридору“. 

 „Україна повинна стати частиною цього проекту. Це було б корисним з політичної та 
практичної точки зору“, — сказав він. 

 Також Алієв висловив думку про доцільність активізації переговорів між Україною та 
Євросоюзом щодо різних аспектів транзиту газу в Європу. 

 При цьому президент Азербайджану наголосив на важливості інфраструктурного 
забезпечення нових енергетичних проектів. 

 У свою чергу Литвин висловив переконання, що подальшому розвитку українсько-
азербайджанського співробітництва сприятиме практична реалізація спільного проекту з 
організації поставок азербайджанського зрідженого природного газу в Україну. У цьому контексті 
Литвин зазначив, що підписання відповідної міжурядової угоди стане важливим аспектом 
розвитку взаємин між Україною та Азербайджаном. 

 За словами Литвина, активна енергетична політика Азербайджану, плани щодо реалізації 
масштабних енергетичних проектів у Чорноморсько-Каспійському регіоні створюють нові 
можливості для українсько-азербайджанського співробітництва. 

 Також голова Ради зазначив, що комплексний підхід до вирішення питань співробітництва 
в енергетичній сфері, серед іншого, сприятиме забезпеченню безпеки в регіоні. 

 Нагадаємо, „Південний газовий коридор“ є одним з пріоритетних для Євросоюзу 
енергетичних проектів. Він покликаний диверсифікувати маршрути і джерела енергопостачань і 
тим самим збільшити енергетичну безпеку ЄС. До проектів „Південного газового коридору“ 
належить і Транскаспійський газопровід, зацікавленість в участі будівництва якого вже висловила 
Україна. 

 Він передбачає прокладання трубопроводу протяжністю 300 км по дну моря з 
Туркменістану в Азербайджан. Основне сировинне навантаження в проекті лягає на Туркменістан. 

 
КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

 
Прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій 

17.04.2012. Японія співпрацюватиме з Україною в подоланні аварій на 
АЕС 
  Палата представників парламенту Японії ухвалила Резолюцію щодо поглиблення дружніх 
зв´язків між Японією та Україною, включаючи співпрацю у сфері ліквідації аварій на АЕС. 
Відповідний документ був прийнятий одноголосно японськими депутатами в присутності Прем’єр-
Міністра Йосіхіко Нода та Міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги, який розпочав сьогодні 
свій офіційний візит до Токіо. 

Як зазначається в Резолюції, на тлі розвитку двосторонніх відносин між Японією та 
Україною, яким цього року виповнилося 20 років, та у зв’язку з минулорічним Великим 
східнояпонським землетрусом і аварією на АЕС «Фукусіма-1», Японія отримала значну підтримку 
від Уряду України та українського народу. Палата представників парламенту Японії висловлює 
щиру вдячність Україні. 

У документі йдеться, що жахливий досвід аварій на АЕС, який пережили обидві країни, та 
спільні знання щодо швидкого реагування під час аварії та подолання наслідків після неї, мають 
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слугувати не лише інтересам двох країн, а й стати міжнародним надбанням. З цієї точки зору, 
Палата представників називає епохальною подією підписання між Урядами України та Японії 
Угоди про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні 
ситуації на атомних електростанціях, яка буде укладена в середу, 18 квітня. 

Як відзначив Прем´єр-Міністр Японії Йосіхіко Нода, прийняття сьогоднішньої Резолюції 
стало надзвичайно важливим кроком у двосторонніх відносинах та співробітництві офіційного 
Києва та Токіо. 

Ухвалена Резолюція є першим за останні 20 років документом, який японський парламент 
ухвалив стосовно пострадянських держав. 

 
BBC Україна 

17.04.2012. Японія подякувала Україні і попросила дані досліджень 
щодо ЧАЕС 

Японія і надалі допомагатиме у реалізації чорнобильських програм 
Японський парламент ухвалив резолюцію, в якій дякує Україні за допомогу, надану після 

аварії на АЕС у Фукусімі, що сталася в березні 2011 року.  
Токіо, як пишуть японські ЗМІ, також просить Україну надати детальнішу інформацію 

забруднення, спричинене аварією на ЧАЕС, щоби ефективніше долати наслідки власної 
катастрофи. Втім, кажуть експерти з "чорнобильської" теми, повномасштабні результати 
забруднення від аварії на ЧАЕС й досі не відбиті у дослідженнях. 

Як повідомляє міністерство з надзвичайних ситуацій, резолюція японського парламенту 
стала першим за останні 20 років документом, який законодавчий орган ухвалив стосовно 
пострадянських держав. 

"На тлі такого розвитку двосторонніх відносин, у зв’язку з минулорічним Великим 
Східнояпонським Землетрусом та аварією на АЕС Фукусіма-1 Токійської енергетичної компанії, ми 
отримали дуже значну щиросердечну підтримку від Уряду України та її народу", - йдеться в 
резолюції, неофіційний переклад якої надало міністерство з надзвичайних ситуацій. 

18 квітня має бути підписана угода про співпрацю між урядами України і Японії про 
співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на АЕС. 

З українського боку її має підписати міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який 
перебуває нині в Токіо. З японського – міністр закордонних справ Коїхіро Гемба. 
 

"Є деякі нюанси" 
Японське видання Mainichi Japan з посиланням на урядові джерела пише, що Японія 

сподівається отримати від України інформацію про забруднення ґрунтів і небезпеку для здоров'я 
від викидів радіоактивних речовин в 1986 році після аварії на ЧАЕС і використовувати її, аби 
впоратися з наслідками аварії на Фукусімі. 

Колишній головний інженер на ЧАЕС 1986 року Микола Штейнберг сказав ВВС Україна, 
що вся інформація стосовно забруднення була вже оприлюднена, а нині, за його словами, йдеться 
про поглиблену співпрацю спеціалістів. 

"Мабуть, це більше стосується контактів фахівців для роз'яснення деталей. В таблицях 
цифри виглядають одним чином, а насправді є деякі нюанси. Чому вони такі, а не інші? Як вони 
змінювалися зі зміною ситуації? Тому потрібні контакти спеціалістів для пояснення ситуації в 
реальному часі", - каже Микола Штейнберг. 

Голова парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Семинога теж підтвердив в інтерв'ю ВВС 
Україна, що йдеться про наукові дослідження, які нецікаві широкій громадськості, яка, за його 
словами, в останні роки, заспокоїлася щодо Чорнобиля. 

Натомість, заступник голови цього ж комітету Іван Заєць казав ВВС Україна, що масштаби 
забруднення, про які кажуть японці, не відбиті у дослідженнях, які потрібно було провести. 

"Це більш локалізовані дослідження. Треба було брати набагато більше проб, аби виявити 
цілісну картину. Наприклад, у моєму селі береться тільки 3-4 проби. Цього недостатньо. Японці 
хочуть мати повну картину. Одна справа – публікації у ЗМІ, а інша – докладний звіт і 
систематизовані дані", - переконаний Іван Заєць. 
 

Яким має бути новий конфайнмент? 
У профільному парламентському комітеті погоджуються, що Японія допомагає Україні у 

реалізації багатьох чорнобильський проектів. Японія, каже Анатолій Семинога, відповідно до 
Кіотського протоколу, купила право на викиди в атмосферу в Україні, і нині ці кошти 
використовуються для впровадження технологій енергозбкрігання в Україні і поліпшення 
екологічної ситуації, в тому числі у чорнобильській зоні. 
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Окрему увагу, на думку Івана Зайця, слід приділити новому конфайнменту на 
Чорнобильській АЕС. Це спорудження, каже депутат, потребує суворого контролю, аби не 
повторити помилки минулого і враховувати ймовірності природних катаклізмів. 

"Потрібно подивитися, зокрема, з позиції можливих землетрусів, які можуть бути в Україні. 
Тут треба проаналізувати перспективи співпраці з японцями, які пережили Фукусіму. Якщо 
говорити про новий саркофаг, то йдеться про укриття згори. А бічні стінки Україна має будувати 
сама. Це, знову ж таки, величезні гроші", - стверджує заступник голови чорнобильського комітету. 

У березні голова Державної агенції з управління зоною відчуження Володимир Холоша  
заявив, що спорудження арки, якою накриють зруйнований під час аварії четвертий блок 
Чорнобильської АЕС, має бути завершене до кінця 2015 року.  

"Арку", що накриє зруйнований блок Чорнобильської АЕС, має бути змонтовано окремо, а 
потім насунуто на старий "саркофаг" над четвертим блоком. Передбачається, що вага арки буде 
близько 20 тисяч тонн, і вона має накрити територію, яка дорівнює чотирьом футбольним полям. 

Нинішній "саркофаг", що прикриває зруйнований вибухом у квітні 1986 року четвертий 
блок Чорнобильської атомної станції. До осені того ж року над зруйнованим реактором збудували 
тимчасову захисну конструкцію, яка впродовж кількох років мала захищати довкілля від 
розпорошення радіоактивного пилу, що накопичився під рештками четвертого блоку. 

Проте і через чверть століття після аварії, яку вважають однією із найбільших техногенних 
катастроф в історії людства, зруйнований блок ЧАЕС вкрито укриттям, збудованим у 1986 році. За 
оцінками експертів, під нинішнім "саркофагом" знаходиться близько 180 тонн паливомістких мас, 
що мають сумарну радіоактивність у 20 мільйонів Кюрі. 

 
КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ 

 
BBC Україна 

12.04.2012. Експерти: Йорданія виведе Україну на ринки 
арабських держав 

Київ зацікавлений у співпраці з Йорданією в політичній і військовій сферах 
16 квітня президент Віктор Янукович відбуває з візитом до Йорданії. Це візит-відповідь на 

минулорічний приїзд до Києва короля Йорданії Абдалли ІІ. 
Політики у Києві кажуть, що Йорданія може стати провідником України в регіоні та 

вивести Київ на ринки арабських держав. 
Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас 

Чорновіл, який побував нещодавно в Йорданії, в інтерв'ю ВВС Україна наголосив, що "арабська 
весна" фактично не вплинула на політичну ситуацію в державі. Для України, твердить пан 
Чорновіл, Йорданія важлива, бо не має конфліктів ні з ким. 

"Для України Йорданія – хороший контактер на Близькому Сході і виходить на цілу низку 
країн і урядів, особливо стабільних держав, в тому числі тієї ж Перської затоки. Досить 
позитивним був візит короля Йорданії в Україну минулого року. Чи відбудеться щось позитивне 
під час нинішньої поїздки Януковича? Чи будуть підписані якісь контракти – це вже залежить в 
тому числі від української дипломатії",- каже заступник голови комітету. 
 

Йорданія зацікавлена у закупівлі українського зерна і металу. 
 А міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко ще у лютому на своєму Twitter 
не виключив, що Україна може постачати сири до Йорданії замість Росії, яка заборонила експорт 
продукції семи українських сироварів через претензії до їхньої якості. 

Нові ринки, вважає міністр, ще нікому не завадили. 
Йорданія не має стільки газу і нафти, як деякі її сусіди. Разом з тим, як сказав ВВС Україна 

голова парламентського підкомітету з питань міжнародної економічної політики Олексій 
Плотніков, Йорданія – це вихід на ринки арабських держав. 

"Це ринок Сходу і можливості просування продукції України на цей ринок. Є традиції у 
реалізації зброї, продукції машинобудування, легкої і харчової промисловостей. Нинішній візит 
Януковича – не є підтримкою якоїсь із сторін, які протистояли під час "арабської весни". Адже вона 
зачепила багато країн арабського світу, в тому числі трохи і Йорданію", - каже Олексій Плотніков. 
 

Зброя для Амману 
Військові аналітики нагадують, що Йорданія є давнім партнером Києва у постачанні зброї. 

Харківський завод імені В.О. Малишева виконує замовлення на виробництво 200 бойових модулів 
БАУ-23. Ця система призначена для ведення вогню як по наземних, так і повітряних цілях. 
 Ще раніше директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак 
сказав ВВС Україна про зацікавленість Йорданії у створенні високоточних засобів ураження, 
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двигунів для БТР, танків для використання у спекотних умовах, систем бронезахисту, 
вдосконалених українських радарів типу Кольчуга. 

У 2001 році між Україною та Йорданією спалахнув скандал, коли Амман звинуватив Київ у 
зриві термінів поставок БТРів до Йорданію і, що вони, попри документи, не були новими. 

 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

16.04.2012.У присутності Президента України та Короля Йорданії 
відбулося підписання двосторонніх документів 

У присутності Президента України Віктора Януковича та Короля Йорданії Абдалли ІІ 
відбулося підписання низки двосторонніх документів. 

Були підписані: 

 Міжурядова Угода про співробітництво у сфері професійної освіти. Документ передбачає 
зокрема обмін досвідом щодо організації та управління у сфері професійно-технічної 
освіти; обмін інформацією щодо нормативного регулювання галузі та здійснення її 
спільних досліджень; обмін студентами та викладачами тощо; 

 

 Угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України та 
Міністерством сільського господарства Йорданії про співробітництво в галузі 
карантину рослин - передбачає створення сприятливих правових умов для співпраці у 
запобіганні ввезенню і розповсюдженню регульованих шкідливих організмів, а також 
продовження і розширення співробітництва у галузі карантину та захисту рослин. 
Документ також має забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів; 

 

 Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України та Міністерством молоді та спорту Йорданії - створює правове підґрунтя для 
активізації контактів у молодіжній та спортивній сферах, передбачає обмін досвідом у цих 
сферах, розширення взаємодії між олімпійськими комітетами; 

 

 Меморандум між Міністерством аграрної політики та продовольства України і 
Міністерством сільського господарства Йорданії про економічну, наукову і технічну 
співпрацю у сфері сільського господарства - передбачає створення правової основи для 
розвитку співробітництва у відповідних секторах АПК та харчової промисловості; 

 

 Меморандум між Державним агентством України з інвестицій та управління 
національними проектами та Йорданською інвестиційною радою - передбачає 
створення сприятливих умов для розвитку інвестиційного співробітництва між Україною 
та Йорданією; 

 

 Угода про співпрацю між Українським національним інформагентством Укрінформ та 
Йорданським інформагентством «Петра» - передбачає створення сприятливих правових 
умов для здійснення обміну новинами й інформаційними повідомленнями. 

 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Німецька хвиля 

12.04.2012. Німецький омбудсмен не знайшов в Україні незалежного 
правосуддя 

Уповноважений з прав людини уряду Німеччини Маркус Ленінґ під час свого візиту 
побачив в Україні порушення основних прав людини та нелюдське ставлення до ув’язнених членів 
попереднього уряду. 

За підсумками триденного візиту до України уповноважений німецького уряду з прав 
людини Маркус Ленінґ повідомив, що зустрівся з цілою низкою урядовців, працівників 
президентської адміністрації та правозахисниками, а також побував в Лук’янівському СІЗО, 
відвідав у  тюремній лікарні екс-міністра МВС Юрія Луценка і провів бесіди з родичами ув’язнених 
членів попереднього уряду. Німецького омбудсмена шокували розповіді про судові процеси проти 
опозиціонерів без належної адвокатської підтримки та вчасного надання медичної допомоги. 

“Луценко мені сказав, що від нього впродовж півроку приховували важкий медичний 
діагноз і не надавали необхідної медичної допомоги. Я хочу закликати український уряд негайно 
надати медичну допомогу всім ув’язненим”, – сказав Ленінґ. Він зазначив, що аналогічне 
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поводження було і з Юлією Тимошенко та іншими колишніми урядовцями. Крім того, Ленінґ 
підтвердив готовність Німеччини, як “вільної країни”, прийняти на лікування будь-кого з 
потерпілих за їхнім бажанням, але нагадав, що наразі це залежить від керівництва України. 
 

З “телефонним правом” до Європи не потрапити 
Усі отримані за час перебування в Україні враження зміцнили німецького гостя у думці про 

те, що “правосуддя в цій країні не є незалежним”. Ленінґ сказав, що відверто висловлював 
урядовцям свою думку про те, що з таким правосуддям Україна не може наближатися до Європи, і 
що українське правосуддя дуже корумповано, тут панує телефонне право, а права адвокатів та 
звинувачених дотримуються недостатньо. 

Водночас німецький омбудсмен запевнив, що Євросоюз зацікавлений у зближенні з 
Україною. Утім, нинішню ситуацію зі свободою слова та преси, а також зі свободою мирних зібрань 
громадян в державі, за словами Леніґа, Брюссель розглядає як крок України назад. “Я можу тільки 
закликати уряд втілити в життя ці реформи про які він заявляє, щоби це було видно на практиці. 
Ми, уряд Німеччини, вітали б, якби Україна зробила це і таким чином наближалася до 
Європейського Союзу”, – сказав Ленінґ. На його думку, “дуже важливо”, аби вибори до Верховної 
Ради в жовтні відбулися справедливо і чесно. 

 
Дзеркало тижня 

20.04.2012. Франція допоможе Україні відродити кіновиробництво 
Україна і Франція будуть знімати кіно спільними зусиллями — ратифікована Кабміном 

угода дає можливість українським і французьким продюсерам спільно створювати фільми і 
повною мірою використовувати потенціал обох країн в сфері кіновиробництва. 

  Кабінет міністрів України (КМУ) ратифікував Угоду між Україною та Францією про 
спільне виробництво фільмів. Як повідомила прес-служба Міністерства культури, таке рішення 
було прийнято на засіданні уряду в середу, 18 квітня. 

 Відповідний проект закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Французької Республіки про спільне виробництво фільмів» вже внесено до Верховної Ради 
і тепер черга за депутатами. 

 Ініціаторами підписання документи були Мінкультури спільно з Державним агентством 
України з питань кіно (Держкіно). 

 «... Враховуючи зацікавленість України в доступі до європейського кінематографічного 
простору і розуміючи важливість закріплення двосторонніх відносин з найбільшими 
кінематографічними країнами Європи, вказана угода відкриває можливість українським і 
французьким продюсерам спільно створювати фільми і буде сприяти розвитку кіноосвіти, обміну 
кадрами, проведення спільних кінематографічних заходів», — йдеться в повідомленні відомства. 

 Це також дозволить повною мірою використовувати потенціал обох країн у сфері 
кіновиробництва, закріпить традиційно дружні та взаємовигідні відносини між державами в 
питаннях культурного співробітництва 

 


