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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Бойкот України
Порівнюючи просування України євроінтеграційним курсом, доводиться констатувати, що
минулий рік в порівнянні з теперішнім позначився у відносинах між Україною та Євросоюзом як
важливими досягненнями, так і серйозними прорахунками, які стосуються не лише поведінки обох
сторін в умовах загострення суперечностей, але й моделі розвитку цих відносин, яка має бути
втілена в Угоді про асоціацію. Перипетії цього року засвідчили, що обидва контрагента керувались
у своїх діях не зовсім реалістичними оцінками потенціалу та функцій цієї моделі, що призвело до
формування хибних очікувань, які і спровокували кризу на вирішальній стадії вироблення Угоди.
Проте, події квітня 2012 року почали швидко віддаляти євроінтеграційні перспективи
України Першим про такий негативний для України напрямок розвитку ситуації повідомив
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Карел Шварценберг під час свого перебування в
Києві 20 квітня 2012 року Він заявив зокрема про те, що Чехія не збирається ратифікувати
угоду про асоціацію України з ЄС, навіть якщо вона буде узгоджена та підписана.
І ця подія стала першою ланкою ланцюжка бойкоту євро інтеграційної перспективи
України з боку країн ЄС. Звісно, причину такої ініціативи Чехії можна шукати в минулорічному
дипломатичному конфлікті між Чехією та Україною. Україна тоді оголосила двох чеських
дипломатів персонами нон-грата через підозри в шпіонажі. В свою чергу, Чехія через кілька днів
зробила крок – відповідь: вислала двох українських дипломатів зі своєї території. На той час,
побутувала думка, що такий дипломатичний конфлікт виник на базі помсти України за надання
Чехією політичного притулку Богдану Данилишину.
Але необхідно поглянути на інший аспект: якби Україна відповідала б всім нормам і
вимогам, які їй ставить Європейський союз, то помста Чехії не мала б такого результату. А
результат набирає обертів і перетворюється в політичну катастрофу для України. Чехія – одна із
країн, міністри закордонних справ яких підготували відкритий лист щодо стану демократії в
Україні. В ньому зазначається: «Ми закликаємо українське керівництво проявити політичну
сміливість і мудрість, необхідні для цього» (підписання і ратифікації Угоди про асоціацію – від
авт.). Угода про асоціацію має відповідати не просто вимогам ЄС, а вимогам демократії, рівності
та верховенства права.
Таким чином, позиція Чехії спричинила «ефект доміно» в процесі м’якої ізоляції України:
президенти Чехії, Німеччини, Естонії, Словенії, Австрії, Хорватії та Італії відмовилися від участі у
саміті Центральної Європи 11-12 травня в Ялті. І схоже на все, що це не остаточний список країн,
які відмовляться їхати до України.
Для України криза євроінтеграційного курсу буде мати далекосяжні наслідки, адже
євроінтеграція виступає не тільки стрижневим елементом зовнішньополітичної стратегії
української держави, а й первинним соціально-економічним орієнтиром для суспільства.
Декларування абсолютного пріоритету євроінтеграції у зовнішній та внутрішній політиці
донедавна було цілком зручним для української еліти, оскільки надавало універсальну
легітимність в очах як внутрішньої громадськості, так і міжнародних партнерів і при цьому не
накладало
жорстких
зобов’язань.
Але
воно
сприяло
утвердженню
некритичної
«погоджувальницької» позиції України в якості прийнятної і належної у взаємодії з Євросоюзом,
що багато в чому обмежило межі для маневру та дипломатичного торгу України в ситуації
зіткнення інтересів чи політичних протиріч з ЄС. За таких умов жоден український уряд не може
самочинно применшити пріоритетність євроінтеграції чи відмовитись від неї взагалі. Тому
внаслідок кризи, що розгорнулась у другій половині 2011 року і поглибилась у цьому році, нинішня
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правляча еліта постала перед необхідністю вироблення такого позиціонування і тактики у
внутрішньому та міжнародному масштабі, які б дозволяли, з одного боку, підтримувати дискурс
про пріоритетність євроінтеграції, а з іншого, послабити ефект делегітимізації власного курсу
внаслідок гальмування процесу укладання Угоди про асоціацію.
Однак, навіть якщо подібна тактика спрацює, вона надасть лише тимчасові переваги у
вигляді часткової нормалізації ситуації всередині держави, але не зможе ані спрямувати у
конструктивне русло діалог з Брюсселем, ані надати адекватних відповідей на питання подальших
дій у випадку, якщо «інтеграційна пауза» затягнеться.
Зрозуміло, що ускладнення на шляху євроінтеграції не стануть поштовхом до негайної
переорієнтації головного вектору зовнішньої політики України – жодний інший вектор не має
аналогічної легітимності і не може виступати універсальним соціально-економічним орієнтиром
для суспільства. Але небезпека полягає в тому, що не маючи змоги досягти більш змістовних
зовнішньополітичних результатів, українська влада пристане до того чи іншого варіанту
ізоляціонізму. Якщо бажане не можна видавати за дійсне, тоді дійсне, як правило, починає
видаватися за бажане. І в цьому плані Києву дуже важливо не впасти в ілюзію, ніби він може
абстрагуватися від європейського політичного контексту і задовольнятися своїм нинішнім
становищем з вибірковими переважно нестійкими зв’язками з провідними потугами Європи.

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
Дзеркало тижня

23.04.2012. Посол Німеччини назвав два фактори, що впливають на
підписання Угоди про асоціацію
На терміни підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, за словами німецького
посла, вплинуть встановлення незалежної судової системи та припинення політичних судових
процесів, а також проведення демократичних виборів до Верховної Ради.
На терміни підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом вплинуть 2 фактори:
встановлення незалежної судової системи та припинення політичних судових процесів, а також
проведення демократичних виборів до Верховної Ради, заявляє посол Німеччини в Україні ХансЮрген Гаймзет.
«У нас розглядають деякі судові процеси в Україні, як виборчі і обгрунтовані в чисто
політичному плані. У багатьох випадках очікується встановлення незалежної судової влади.
Одночасно, з великим інтересом у нас стежать за підготовкою до виборів до Верховної Ради восени
того року. Це є двома основними пунктами, за якими Євросоюз стежить за просуванням України
на шляху до підписання угоди про асоціацію», — заявив Гаймзьот у понеділок, беручи участь у
відкритті почесного консульства Німеччини в Сімферополі.
Він нагадав, що на минулому нещодавному саміті Україна-ЄС голова Європарламенту
Херман Ван Ромпей зазначив, що в Україні залишаються питання правового характеру, рішення з
яких були прийняті останнім часом і до остаточного вирішення таких питань підписання угоди про
асоціацію не передбачається.
Водночас, Гаймзет додав: «Вважаю дуже важливим, щоб ця угода була підписана вже в
цьому році, оскільки ця угода не тільки для України відкриває дуже великий ринок, але і, з моєї
точки зору, вона є кращим інструментом для модернізації української економіки, української
політики і державності».
Відповідаючи на уточнююче запитання, які конкретні судові процеси, з точки зору
Євросоюзу, є проблемними, німецький посол зазначив: «Принаймні 4 судових процеси проходили
не за тими мірками, які ми вважаємо властивими європейській державі. Тут треба подумати, як
вирішити це питання. Мені здається, це не тільки правове, але й політичне питання».
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в кінці
березня заявив, що Україна сподівається підписати Угоду про асоціацію з ЄС протягом наступних
12 місяців.
Сьогодні в Сімферополі відкрилося почесне консульство Німеччини, яке буде розвивати
зв'язки між Кримом і Німеччиною в економічній, культурній та науковій сферах, а також надавати
консульську допомогу громадянам Німеччини.
BBC Україна

26.04.2012. Посол ЄС: Київ відчуває "певний ступінь ізоляції"
Жозе Тейшейра каже, що попри труднощі, ЄС хоче помагати Україні з реформами
Посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявив у Львові, що проблеми
українського правосуддя, яке чинна влада використовує для розправ з опозицією, можуть стати
серйозним гальмом на шляху підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Водночас він
каже, що Євросоюз не розглядає Україну як Білорусь.
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Все "в руках українців"
Пан Тейшейра твердить, що українська влада відчуває "певний ступінь ізоляції" - особливо,
коли йдеться про візити до Києва європейських політиків. Так під час зустрічі з журналістами він
прокоментував скасування візиту до України президента Німеччини.
Дипломат також нагадав, що нещодавно президент Чехії скасував свою участь у засіданні
лідерів держав Центральної та Східної Європи, яка має відбутися за кілька тижнів у Ялті.
"І це ясний сигнал для президента Януковича, що країни Європи не бачать ситуацію в
Україні як таку, що має бути в європейській країні, яка претендує на приналежність до Європи", сказав пан Тейшейра.
Однак він додав, що "ЄС не розглядає Україну як Білорусь, є суттєві відмінності".
"Про це свідчить бодай те, що ми сьогодні можемо з вами зустрітися. Не будемо складати
все до одного кошика", – сказав посол.
За його словами, попри труднощі, ЄС хоче продовжувати свою присутність в Україні та
сприяти реформам, "щоб настали зміни для звичайних українців". Як приклад таких змін він навів
лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС.
Водночас посол зауважив, що вирішення внутрішніх проблем перебуває в "руках
українського народу", та нагадав, що кожна з країн-членів ЄС проходила шлях демократизації
сама, "ЄС за них не вирішував".
Київ "ігнорує" занепокоєння ЄС
За два минулі роки сприйняття України в ЄС значно погіршилося і підставами для цього
стали дії з боку очільників української влади, каже пан Тейшейра.
Зокрема, йдеться про суперечливі рішення, які істотно розширили повноваження
українського президента, та про "використання судочинства з політичною метою", що призвело до
судових процесів над екс-урядовцями й опозиціонерами.
На думку посла, саме проблеми з українським правосуддям і є головною перешкодою для
підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом .
"Питання Тимошенко, Луценка та інших є найбільш помітними і вражаючими з огляду на
дотримання європейських стандартів. Я впевнений, що відсутність вирішення цих питань дуже
сильно вплине на процес підписання угоди про асоціацію", - сказав посол.
Нині увага європейських країн прикута до в'язниці у Харкові, де утримують Юлію
Тимошенко, каже пан Тейшейра, відзначаючи погіршення ситуації в правосудді.
"Наше занепокоєння влада ігнорує, ми бачимо погіршення ситуації і розуміємо, що без
вирішення цього питання буде важко відновити процес зближення, запропонований Україні після
Помаранчевої революції, коли були сподівання, що Україна прямуватиме на шляху реформ і
зрештою стане членом ЄС", - сказав посол.
За словами Жозе Тейшери, ЄС пильно стежитиме за проведенням парламентських виборів
в Україні. При цьому він не відповів, як Євросоюз поставиться до проведення виборів, якщо
опозиціонери, які нині перебувають у в'язниці, не зможуть взяти в них участь.
"За виборами будуть пильно стежити країни ЄС. Вже є заяви щодо участі у виборах
представників опозиції. Це все буде враховано, але рішення щодо виборів буде ухвалене всіма
країнами тоді, коли для цього настане час", - сказав він.
Дзеркало тижня

26.04.2012. Хорошковський шантажує ЄС
Валерій Хорошковський заявив у Брюсселі, що Україна готова випустити екс-прем’єра
Юлію Тимошенко в обмін на угоду про Асоціацію. Перший віце-прем’єр сказав, що якщо «ця
проблема» стане головною перешкодою на нашому шляху до Європейського Союзу, більшість
депутатів підтримають «надзвичайні рішення в цьому плані».
Перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський заявив у Брюсселі, що Україна готова
випустити екс-прем'єра Юлію Тимошенко в обмін на угоду про Асоціацію. Це сталося під час
спілкування з журналістами 25 квітня, пише видання EurActiv.com.
Так, за інформацією видання, Хорошковський на зустрічі з журналістами заявив, що якщо
«всі проблеми» між Україною і ЄС будуть вирішені, український парламент міг би прийняти
надзвичайний законодавство, щоб випустити Тимошенко з в'язниці.
Він зазначив, що як юрист він проти того, щоб адоптувати законодавство під одну людину.
«Але я впевнений, що якщо ця проблема стане головною перешкодою на нашому шляху до
Європейського Союзу, більшість депутатів підтримають надзвичайні рішення в цьому плані», —
сказав Хорошковський.
«Якщо ви підпишете угоду про Асоціацію, ми відпустимо Тимошенко», — сказав
Хорошковський, посміхнувся і зазначив, що більше не може додати нічого.
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Дзеркало тижня

30.04.2012. Президент Чехії скасував візит в Україну через справу
Тимошенко
На кримський саміт не приїдуть також президенти Німеччини, Австрії та Словенії.
Президент Чехії Вацлав Клаус скасував свою участь у саміті президентів країн Центральної
Європи, який відбудеться в середині травня в Криму. Представник президента Чехії заявив, що
рішення пов'язане зі справою колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як повідомляє «Радіо Свобода", на кримський саміт не приїдуть також президенти
Німеччини, Австрії та Словенії.
Водночас, у МЗС України заявили, що президент Чехії не скасовував візит в Україну,
оскільки він і не збирався туди їхати.
"Він нічого не скасовував, оскільки і не збирався їхати», — сказав директор департаменту
інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, додавши, що Прага спочатку повідомляла,
що президент Чехії не буде брати участі в саміті.
Волошин вважає, що подібні повідомлення, що з'являються в ЗМІ, — це «нагнітання
обстановки».
«Тому говорити про те, що він скасував візит, неправильно — це просто нагнітання
обстановки. Точно така ж ситуація, як з президентом Німеччини», — зазначив він.
Тимошенко відбуває в Харкові семирічний тюремний термін за перевищення влади при
укладанні газових угод з Росією. Минулого тижня вона оголосила голодування.
Європейський союз і США засудили її ув'язнення, назвавши його очевидним
переслідуванням політичних опонентів.
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Канцлер Німеччини Ангела Меркель розмірковує
над «політичним бойкотом» Євро-2012 в Україні, якщо до початку чемпіонату не буде звільнена
Тимошенко. Як повідомлялося, більше половини громадян Німеччини висловилися за те, щоб
Меркель не їхала на Євро-2012 в Україну в знак протесту проти ув'язнення Тимошенко.
У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що інформація про бойкот
Меркель є неправдивою.
Deutsche Welle

02.05.2012. Глава німецької
наслідки для євроінтеграції

дипломатії

попередив

Україну

про

Ситуація довкола Юлії Тимошенко може мати прямі негативні наслідки для
євроінтеграційних амбіцій України. Таке застереження на адресу Києва зробив міністр
закордонних справ ФРН Ґідо Вестервеллє.
Поводження української влади з хворою і ув'язненою лідером опозиції Юлії Тимошенко
може негативно відбитися на перспективах вступу України в ЄС. "Український уряд має знати:
шлях до Європи пролягає через міст, який спирається на два стовпи - демократію та правовий
устрій", - цитує в середу, 2 травня, міністра закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервеллє
німецька газета Bild.
Як член Ради Європи, каже Вестервеллє, Україна повинна виконувати зобов'язання щодо
дотримання прав людини, які країна взяла на себе при вступі до організації. Міністр висловив
серйозне занепокоєння станом здоров'я Тимошенко і знову запропонував Україні надати
ув'язненому екс-прем'єру медичну допомогу в німецькій лікарні, де їй був би гарантований якісний
медичний догляд.
Протести фанатів
Порушивши тему політичного бойкоту «Євро-2012», Вестервеллє сказав, що остаточне
рішення з цього приводу буде ухвалено згодом. Раніше речник федерального уряду ФРН
повідомив, що й візит канцлера Анґели Меркель до України ще не заплановано, але він
залежатиме напряму від розвитку політичної ситуації в Україні.
На думку ж Вестервеллє, у ході чемпіонату Європи з футболу влада України може
побачити не лише бойкот політиків, але й протести пересічних уболівальників. "Політики,
спортсмени, ЗМІ та вболівальники не змарнують можливості продемонструвати своє ставлення до
порушень прав людини в Україні", - вважає дипломат.
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Deutsche Welle

03.05.2012. Вестервеллє: за нинішньої ситуації ЄС не ратифікує
асоціацію з Україною
Угоду про асоціацію між Україною та ЄС не може бути ратифіковано за нинішньої
політичної ситуації в Україні. Про це заявив глава німецької дипломатії Ґідо Вестервеллє.
Ситуація довкола Юлії Тимошенко та інших міністрів її колишнього уряду матиме прямі
наслідки для взаємин між Києвом та країнами Євросоюзу. Міністр закордонних справ Німеччини
Ґідо Вестервеллє повідомив, що у Німеччині та інших країн ЄС існує єдина позиція з цього
приводу. "З нашими партнерами в ЄС ми дотримуємося спільної думки, що Угода про асоціацію не
може бути ратифікована, доки правовий державний устрій в Україні не почне розвиватися у
правильному напрямку", - наголосив він в інтерв’ю газеті "Rheinische Post".
Водночас німецький міністр виступив проти дебатів стосовно позбавлення України права
на проведення європейської футбольної першості. Вестервеллє наголосив на важливості
збереження контактів з Києвом. «Я не раджу переривати діалогу», - цитує RheinischePost главу
зовнішньополітичного відомства Німеччини. Вестервеллє повторив заклик до українського
керівництва дозволити лідерові опозиції Юлії Тимошенко пройти курс лікування у німецькій
лікарні.
Тим часом тиск на Україну з боку європейських урядів зростає. Раніше стало відомо про те,
що члени австрійського кабміну одностайно бойкотуватимуть Євро-2012 на території України на
знак політичного протесту проти ситуації в країні та із солідарності з ув’язненою Юлією
Тимошенко. Про це повідомив міністр закордонних справ Австрії Міхаель Шпінделеггер.
Дзеркало тижня

03.05.2012. Сьомий європейський президент відмовився від участі в
саміті Центральної Європи
Президент Хорватії відмовився від участі у саміті Центральної Європи 11-12 травня в Ялті.
Раніше брати участь у саміті під різними приводами вже відмовилися президенти Австрії, Чехії,
Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.
Президент Хорватії Іво Йосипович вирішив утриматися від участі в саміті Центральної
Європи в Ялті, щоб висловити протест проти порушень прав людини в Україні.
«Враховуючи обставини, що вказують на порушення прав людини в Україні, Йосипович
вирішив не їхати на саміт Центральної Європи», — цитує його слова канцелярія президента
Хорватії.
В кінці квітня у міністерстві закордонних справ України заявили, що президенти низки
європейських країн заздалегідь повідомили українську сторону, що не візьмуть участь у саміті
Центральної Європи в Ялті з різних причин.
«Ще кілька днів тому на спеціальному брифінгу ми роз'яснили цю ситуацію, і щоб
уникнути якихось колізій і сенсацій на рівному місці, я готовий оголосити список тих президентів,
які з різних причин не прийняли запрошення», — сказав директор департаменту інформаційної
політики МЗСкаких-то коллизий и сенсаций на ровном месте, я готов огласить список тех
президентов, которые по разным причинам не приняли приглашение», — сказал директор
департамента информационной политики МИД Олег"> Олег Волошин в інтерв'ю ІнтерфаксуУкраїна. «Президенти Німеччини, Чехії, Словенії, Австрії та Італії заздалегідь повідомили, що не
зможуть приїхати на цей захід», — повідомив Волошин
Нагадаємо, що брати участь у саміті в Ялті під різними приводами вже відмовилися
президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.
BBC Україна

03.05.2012. Сім президентів відмовляються їхати в Україну
Президент Хорватії Іво Йосипович став сьомим главою держави, який не братиме участі в
традиційному, вже 18 саміті лідерів держав Центральної Європи, який має відбутися в Ялті 11-12
травня. Окрім нього відмовилися приїхати на саміт президенти Чехії, Німеччини, Словенії, Естонії,
Італії та Австрії.
У прес-службі президента Хорватії повідомили, що пан Йосипович вирішив утриматися від
поїздки, беручи до уваги обставини, які вказують на порушення прав людини в Україні.
В міністерстві закордонних справ України визнали політичні причини відмови
хорватського лідера утриматися від приїзду до України.
Водночас, як сказав ВВС Україна керівник департаменту інформаційної політики МЗС Олег
Волошин, Іво Йосипович - єдиний глава держави, який відмовився приїхати на саміт на знак
протесту через ситуацію із Юлією Тимошенко.
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Інші шість президентів, за твердженнями пана Волошина, повідомили про свою відмову
значно раніше.
"Можливо, у Хорватії вирішили сподобатися у певних столицях, на які вони традиційно
орієнтуються і яким історично вдячні за отримання незалежності. Хорватський президент,
можливо, вдався до такого кроку на знак солідарності із Берліном, який зараз розпочав цілу
компанію проти України", - сказав Олег Волошин у розмові із ВВС Україна.
"Щодо інших голів держав, то, приміром, президенти Чехії і Німеччини не планували
приїжджати. Те ж саме з президентом Словенії. Президент Італії ще на початку березня повідомив,
що не приїде. Лідер Естонії відразу сказав, що у нього в ці дні конференція, присвячена
колишньому президентові країни Леннарту Мері і він не зможе прибути на саміт. В цілому, не
йдеться про єдину позицію в ЄС", - твердить речник зовнішньополітичного відомства України.
МЗС: головне діалог, а не кількість президентів
Українська дипломатія продовжує переконувати, що саме такі зустрічі, як Ялтинська,
мають стати майданчиком для обговорення всіх питань, в тому числі і проблеми демократії в
Україні, не оминаючи зокрема, і ситуації з Юлією Тимошенко.
На тлі посилюваного тиску європейських інституцій і самих держав на Україну з вимогою
припинити політичні переслідування і звільнити колишніх урядовців, в МЗС наголошують, що
кількість президентів, що приїде до Ялти, не має вирішального значення, бо головне поглиблення діалогу.
Олег Волошин каже, що європейські лідери могли б спілкуватися з українським
президентом, а не ухилятися від діалогу.
"Краще, якби всі приїхали. Але хіба зустріч президентів України і Польщі – це не важливо?
Потрібен діалог. Ми не будемо, як деякі наші сусіди, відкликати своїх послів у відповідь на певні дії
ЄС. Ми такими дурницями не займаємося. В принципі, саміт замислювався для обговорення
питань регіону – Придністровське врегулювання, проблеми ПРО в Європі, взаємини Росії з ЄС,
питання газу. Не живе зовнішня політика України і інших держав лише справою Юлії
Тимошенко", - переконаний Олег Волошин.
Речник МЗС вважає, що коли опитати всіх громадян тих держав, президенти яких приїдуть
до Ялти, то справа Тимошенко не буде у шкалі пріоритетів на першому місці.
"Червона лінія"
Тим часом чимало міжнародних експертів згоджується, що, дійсно, не важливо, скільки
президентів приїде на Ялтинській саміт. Важливо, твердить заступник директора Центру
Разумкова, екс-заступник міністра закордонних справ Валерій Чалий, що нинішня ситуація є
сигналом для Києва.
Пан Чалий сказав ВВС Україна, що Київ наближається до лінії, після якої українському
президентові не всі європейські лідери захочуть потиснути руку.
"Це сигнал. Якщо це не початок ізоляції України, то я не знаю, як назвати цю ситуацію. Це
червона лінія, за якої імідж України зазнає дуже серйозних втрат. Звужується коло перших осіб
держав, які готові тиснути руку президенту Януковичу", - вважає Валерій Чалий.
"Ясно, що Росія, використовуючи таку ситуацію, тепер більш широко розкриватиме обійми
перед Україною. Але найгірше, що дуже серйозно погіршився імідж України за останні два роки. І
це впливатиме на громадян. Тих, які їдуть до європейських країн, де Україна в новинах
починається з політичних переслідувань, а сюжети йдуть поруч з сюжетами про з китайських
дисидентів та сутички в Єгипті", - наголосив Валерій Чалий.
Колишній заступник міністра закордонних справ вважає, що дуже швидко це призведе до
конкретних наслідків для держави - зменшення інвестування, "сприйняття України як держави,
що не знайшла свій шлях навіть після 20 років незалежності".
Ukrainian European Perspective

07.05.2012.Ялтинський саміт без гостей
Скандал із відмовою лідерів європейських країн брати участь у кримському саміті набирає
обертів, пише “Комсомольская правда в Украине”. “Кількість президентів, які вирішили
проігнорувати зустріч глав держав Центральної Європи, збільшилася до 12. Деякі з них прямо
заявили, що їм не подобається ситуація з Юлією Тимошенко. Інші пояснили відмову напруженим
графіком. І тільки президенти Словаччини, Молдови і Польщі запевнили українське МЗС, що
будуть у Криму обов’язково. А отже саміт буде”, - пише газета.
Політологи діляться з виданнямсвоїм баченням ситуації та радять, як з неї вийти. “Одна з
помилок влади – не можна було Юлію Тимошенко відправляти до харківської колонії. Вони хіба не
знали, що в Харкові будуть відбуватися фінальні матчі Євро-2012? І взагалі треба було проводити
більш прозору політику стосовно екс-чиновників”, - каже політолог Вадим Карасьов.
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Натомість президент Польщі Броніслав Коморовський під час зустрічі Вишеградської
четвірки в неділю, 6 травня, у високогірному осередку Штрбське плесо у Високих Татрах в
Словаччині назвав "джерелом нещастя" України анахронічний ураїнський закон, згідно якому
можна притягати політиків до карної відповідальності за їхні політичні рішення.
Вишеградські країни відносяться до України і справи Тимошенко дещо відмінно:
президенти Словаччини і Польщі вважають, що з Києвом треба розмовляти, але президент Чехії
переконаний, що важливі є і жести. "В Україну на саміт в Ялту я не поїду. Це однозначно", підтвердив свою кількаденну позицію Вацлав Клаус нагадавши, що про свою стурбованість
справою Тимошенко написав президентові України Віктору Януковичу ще 9-го серпня 2011 року,
нагадує Бі-Бі-Сі.
"Бажаю Україні, щоб там був позитивний розвиток, щоб в неї була проєвропейська
орієнтація", - додав глава Чехії свої побажання Києву, наголосивши, що у внутрішні справи
України не хоче втручатись. У той же час на ялтинський саміт, запланований на 11-12 травня, крім
президента Чехії на знак протесту проти справи Тимошенко відмовились поїхати і президенти
Німеччини, Австрії, Словенії, Румунії, Болгарії та інших запрошених країн.
Ukrainian European Perspective

08.05.2012. Україна прямує до авторитаризму - глава МЗС Швеції

Шведський міністр закордонних справ Карл Більдт заявив в інтерв'ю німецькому виданню
Die Welt, що Україна рухається у хибному напрямку, прямуючи до авторитаризму.
За словами пана Більдта, Швеція ще не вирішила, чи приєднається до бойкоту Євро-2012,
до якого закликають європейські політики у зв'язку зі справою екс-прем'єра Юлії Тимошенко,
однак ситуація з українським правосуддям Швеції дуже не подобається.
Раніше президенти Німеччини, Чехії, Словенії, Хорватії, Словенії, Естонії, Австрії, Італії та
інших країн Клацнути відмовилися від участі у саміті лідерів країн Центральної Європи, який у
травні відбудеться в Ялті. Деякі з них пояснили свою відмову протестом проти ставлення
української влади до ув’язненої Юлії Тимошенко.
Дедалі частіше лунають заклики серед європейських високопосадовців до бойкоту Євро2012 у зв'язку зі справою Тимошенко.
Зокрема про бойкот чемпіонату оголосили президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, а
також уряд Австрії.
На думку глави МЗС Швеції, Україна зараз перебуває між демократією і авторитаризмом,
однак рухається у бік останнього:
"Вона рухається у хибному напрямку. За минулі 20 років вона (Україна) рухалася то в
одному напрямку, то в іншому, але особливо протягом минулого року вона йшла в неправильному,
авторитарному напрямку," - твердить Карл Більдт.
На думку шведського міністра основною проблемою України є Москва, з якою Київ має
глибокі розбіжності щодо ціни на газ.
"Президент Янукович каже, що вирішення цих проблем (із нафтою і газом - ред.) – його
головний пріоритет. Водночас, вони почали спалювати мости з Брюсселем. Але такі рішення
ухвалює він. Він чинить дедалі нерозумніше. Він міг би доволі легко відновити мости з Брюсселем і
досягти поступу в європейському питанні", - сказав Карл Більдт.
Ukrainian European Perspective

08.05.2012. Чотирнадцятий президент відмовився від поїздки на саміт
до Криму
Президент Чорногорії Філіп Вуянович відмовився від участі в саміті глав держав
Центральної та Східної Європи, який приймає Ялта 11-12 травня.
Згідно з повідомленням, він відмовився від участі саме через ставлення української влади
до колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Поводження з нею в ув'язненні не вписується в
дотримання прав людини, заявив чорногорський президент.
Своєю відмовою лідер Чорногорії підтримав позицію, яку раніше висловили інші
президенти, які скасували свою участь у саміті. Вуянович зазначив, що дуже цінує відносини
Чорногорії з дружньою Україною, і його відмова мотивована саме прагненням, щоб права
колишнього українського прем'єра були повністю дотримані.
Таким чином, Вуянович після президентів Румунії, Албанії, Хорватії і Чехії став як мінімум
п'ятим лідером, який прямо заявив про відмову від участі в саміті через справу Тимошенко.
Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови витікала з коментарів
МЗС Німеччини.
Крім того, президенти Болгарії, Боснії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії та Словенії
відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини, при цьому в деяких
випадках все ж була висловлена стурбованість справою Тимошенко.
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При цьому президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови підтвердили свою участь в
саміті. В Угорщині новообраний президент Янош Адер розпочне виконання обов'язків 10 травня і,
ймовірно, не прибуде на саміт до Ялти.
Міністерство закордонних справ України планувало в понеділок оголосити остаточний
список учасників саміту, але цього не сталося.

ЕКОНОМІКА
Дзеркало тижня

23.04.2012. Хорошковський заявляє, що йому вдалося домогтися
прогресу у розморожуванні допомоги ЄС
Відповідальний за евроінтерацію перший віце-прем’єр упевнений, що в Євросоюзі
помітили «серйозний прогрес» України для розконсервування макрофінансової допомоги ЄС.
Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський стверджує, що йому
вдалося домогтися прогресу у розблокуванні питання надання Україні макрофінансової допомоги
Європейським союзом.
Про це він заявив українським журналістам у Брюсселі.
«Нам вдається продемонструвати, що ми здійснили серйозний прогрес на шляху
розконсервування, розблокування макрофінансової допомоги, прямого бюджетного фінансування,
тобто такі речі, які, безумовно, дуже важливі», — сказав він.
Хорошковський зазначив, що український уряд і парламент готові вирішити більшість
питань, які не вимагають внесення змін до Конституції.
Разом з тим, він не уточнив, коли може бути відновлено надання макрофінансової
допомоги ЄС Україні.
У той же час, як повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко
після зустрічі з директором програми сусідства Генерального Директорату з питань розвитку та
співробітництва Європейської Комісії Маркусом Корнаро, досягнута домовленість про те, що
«візит української делегації до Брюсселя, який запланований на 15 травня, відбудеться не з
порожніми руками, а з конкретними результатами нашої співпраці, які забезпечать відновлення
співпраці з Європейським Союзом».
Як повідомлялося раніше, міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко
також заявляв, що Україна вживає заходів, щоб найближчим часом відновити секторне
співробітництво з ЄС і повернутися до питання надання Україні макрофінансової допомоги в
розмірі 610 млн євро.
Нагадаємо, 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про надання Україні
500 млн євро макрофінансової допомоги. Кошти планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.
Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн євро допомоги з виділених у
2002 році, але не використаних 200 млн євро. Проте в лютому 2011 року Євросоюз «заморозив»
фінансову допомогу Україні у зв'язку з внесенням Верховною Радою змін до процедури державних
закупівель.
Дзеркало тижня

02.05.2012. Вільна торгівля з ЄС
господарювати економно, — посол ФРН

змусить

українські

фірми

Посол Німеччини в Україні висловив упевненість в тому, що зона вільної торгівлі з ЄС
здійснила б позитивний вплив на українську економіку.
Введення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом змусить українські підприємства
модернізувати виробництво для збереження конкурентоспроможності.
Про це в коментарі виданню ZN.UA розповів посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген
Гаймзьот.
«Український ринок (після введення ЗВТ — ред.) протягом певного часу буде під захистом,
але вже проглядається той час, коли українські фірми і підприємства будуть змушені
господарювати
економно
(наприклад,
у
використанні
електроенергії),
щоб
бути
конкурентоспроможними і встояти на ринку» , — зазначив посол.
Гаймзьот висловив упевненість в тому, що зона вільної торгівлі з ЄС здійснила б
позитивний вплив на українську економіку.
«З одного боку, мова йде про вимушену адаптацію правил до норм Євросоюзу та пов'язане
з цим підвищенням місця України у рейтингах (економічної та інвестиційної привабливості —
ред.). З іншого боку, це доступ до величезного ринку. І по-третє, це знову-таки вимушена
модернізація
великих
промислових
підприємств
з
метою
збереження
своєї
конкурентоспроможності в умовах цього величезного ринку», — повідомив німецький дипломат.
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При цьому Гаймзьот відзначив, що Україна поки не досягла великих успіхів у боротьбі з
корупцією та у створенні сприятливого інвестклімату для європейського бізнесу.
Дзеркало тижня

02.05.2012. Президент Естонії відмовився їхати в Україну на саміт
Президент Естонії відмовився від участі у саміті Центральної Європи 11-12 травня в Ялті.
Раніше відмовилися президенти Словенії, Австрії та Італії.
Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес вирішив відмовитися від участі в саміті країн
Центральної Європи в Ялті 11 - 12 травня. Про це повідомила канцелярія естонського глави
держави.
Як відзначили у відомстві, терміни саміту в Ялті збігаються з датою проведення в Талліні
міжнародної конференції імені екс-президента Естонії Леннарта Мері, де будуть обговорюватися
важливі зовнішньополітичні питання і проблеми у сфері встановлення безпеки, тому Ільвес
перебуватиме у Талліні.
Між тим, естонський президент висловив стурбованість ставленням до політичної опозиції
в Україні.
Як повідомлялося раніше, президенти Словенії, Австрії та Італії не приїдуть на саміт країн
Центральної Європи, який пройде в Ялті 11 - 12 травня. Також відмовилися їхати в Україну і
Президенти Німеччини і Чехії.
Дзеркало тижня

02.05.2012. Німеччина наполягає на санкціях щодо України
МЗС Німеччини виступає з загрозою блокування ратифікації торговельних і політичних
договорів між Україною та ЄС. Причиною послужив інцидент, пов’язаний з побиттям екс-прем’єра.
Конфлікт навколо екс-прем'єра України Юлії Тимошенко може відтермінувати
ратифікацію торговельних і політичних договорів між Україною та ЄС. Про це заявив сьогодні
міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.
«Німці вважають, що угоди не можуть бути ратифіковані в умовах, коли в Україні не
дотримується верховенство закону», — сказав він. На його думку, членство в Раді Європи
зобов'язує дотримуватися певних стандартів прав людини.
«Український уряд має знати: шлях до Європи лежить через міст, двома опорами якого є
демократія і верховенство закону», — підкреслив міністр.
Вестервелле відзначив, що «дуже стурбований» станом здоров'я Ю.Тимошенко та умовами
її утримання у виправній колонії, нагадавши про пропозицію її лікування в Німеччині.
Він додав, що Україна, вступивши до Ради Європи, взяла на себе зобов'язання
дотримуватися прав людини, чого і чекають зараз від української влади європейські політики.
«Ми хочемо, щоб Україна була частиною європейської сім'ї. Тому не будемо сидіти тихо,
коли там порушують базові права людини», — сказав він.
«М'яч зараз на боці Президента Януковича», — додав глава МЗС Німеччини.
Німецька влада ще не вирішила, чи буде офіційно бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні,
але це буде залежати від рішень, прийнятих у Києві, зокрема, які стосуються справи Тимошенко.
«Рішення буде прийнято у відповідний час, залежно від рішень, прийнятих в Україні», —
сказав міністр, відповідаючи на питання про можливий офіційний бойкот німецьким урядом
матчів чемпіонату в українських містах, якщо найближчим часом Тимошенко не випустять із
колонії.
«Як глава МЗС, шукаю спосіб уникнути бойкоту... Ми ведемо розмови з урядом у Києві,
щоб знайти рішення», — додав він.
Нагадаємо, захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що його підзахисна оголосила
голодування з 20 квітня. Окрім того, за його словами, у Тимошенко на руках синяки і гематома на
животі як результат її транспортування з колонії в лікарню.
Пізніше сама Тимошенко поширила заяву, де стверджувала, що проти неї застосовується
фізична сила. «Від болю і відчаю я, як могла, почала захищатися і отримала через простирадло
сильний удар кулаком в живіт, мені скрутили руки і ноги, підняли і потягнули в простирадлі на
вулицю. Я думала, що настали останні хвилини мого життя», — розповіла екс-прем'єр.
Генпрокурор Віктор Пшонка доручив провести дослідчу перевірку заяви екс-прем'єра Юлії
Тимошенко про заподіяння їй тілесних ушкоджень співробітниками Качанівської колонії
Президент Віктор Янукович заявив, що позиція України з приводу нібито побиття експрем'єра буде озвучена після висновків Генпрокуратури.
Поштовхом до нової хвилі заяв стала поява в інтернеті фотографії Тимошенко, на яких експрем'єр демонструє сліди побоїв, нібито завданих їй у Качанівській колонії при транспортуванні в
лікарню.
Прокурори ж стверджують, що сліди на тілі ув'язненої виникли в результаті «контакту з
тупими твердими предметами», і Тимошенко можуть звинуватити в заподіянні побоїв самій собі.
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Так, 30 квітня офіційний представник уряду Німеччини підтвердив, що канцлер ФРН
Ангела Меркель ставить свою поїздку до України під час Чемпіонату Європи з футболу в
залежність від долі Тимошенко. «Конкретних планів щодо поїздки, як і раніше немає», — сказав
він, уточнивши, що подальше планування залежить від розвитку ситуації навколо ув'язненої
Тимошенко.
До бойкоту Євро-2012 приєднався президент Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу. Зокрема,
він проігнорує церемонію відкриття чемпіонату, яка відбудеться 8 червня 2012, слідом за Меркель
свою поїздку в Україну скасував президент Чехії Вацлав Клаус.
Також європейські політики вирішили бойкотувати саміт держав Центральної Європи,
який повинен пройти 11-12 травня 2012 р. у Ялті.
Європейський союз розглядає тюремний термін Тимошенко, що почався у жовтні 2011 р.,
як політично мотивований. Європейська влада також серйозно стурбована чутками про
погіршення здоров'я колишнього прем'єр-міністра і побиття її тюремними охоронцями.
Ukrainian European Perspective

08.05.2012. Єврокомісар висловив надію на відновлення фінансової
допомоги ЄС для України
Єврокомісар з питань бюджету Януш Левандовський сподівається на вирішення проблем,
що дасть можливість відновити фінансову допомогу Євросоюзу для України.
"Для України дуже важливо, і цим я зараз займаюся, розблокувати різноманітні форми
фінансової допомоги. Українці намагаються виконати умови, які їм поставив ЄС, зате ми маємо
добру волю, і цей процес зараз відбувається одночасно з проблемами Євро-2012. Сподіваюся, що
розблокуємо фінансову допомогу, яка, ймовірно, складатиме для України сотні мільйонів євро", цитує Левандовського українською Корреспондент.net.
На його переконання, незважаючи на відмову багатьох європейських політиків їхати на
Євро-2012, чемпіонат пройде успішно. "Євро-2012, як свято спорту, захистить себе власними
силами, оскільки потребує гарної організації, гарного футболу і вболівальників, а не обов'язково
єврокомісарів і політиків, насамперед тих, які хочуть показати себе з цієї нагоди перед
телекамерами", - наголосив єврокомісар.
У той же час він підтвердив, що він, як і інші члени Єврокомісії, не поїде в Україну під час
ЧЄ-2012 через справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Він зазначив, що це ставить його, як
поляка, в незручне становище, враховуючи організацію турніру в РП. "Це ставить у незручну
ситуацію польського єврокомісара, який є членом колегії, яка прийняла рішення, що не приймає
зараз запрошень на турнір з України", - зазначив Левандовський.
Раніше повідомлялося, що Україна планує завершити переговори щодо кредитної угоди
для отримання макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу в липні.

ЄВРО 2012
Дзеркало тижня

23.04.2012. Польща поверне контроль на кордонах з країнами
Євросоюзу на час Євро-2012

Згідно з нормами Євросоюзу, тимчасове повернення контрольних процедур на кордонах
можливе у виняткових ситуаціях, пов’язаних з небезпекою громадській безпеці.
На час Чемпіонату Європи з футболу, який пройде в польських та українських містах з 8
червня по 1 липня, Польща поверне контрольні процедури на внутрішніх кордонах з сусідами по
Євросоюзу, заявив глава МВС республіки Яцек Чихоцькій.
«Ми тимчасово вводимо контроль на внутрішніх кордонах», — сказав він, запевнивши, що
«це лише формальність, яка не буде пов'язана ні з якими обмеженнями в пересуванні для наших
громадян або іноземців».
За словами Чихоцького, таке розпорядження необхідне, щоб відповідні служби могли
проводити необхідні для безпеки чемпіонату процедури в аеропортах, на вокзалах і прикордонних
переходах. «Це пов'язано з обмеженням в'їзду в нашу країну тих, хто може порушити спокійний
хід турніру на стадіонах або в фанатських зонах», — додав міністр.
Польща не збирається скасовувати візовий режим з Україною на час Євро-2012
Особливий режим на польському кордоні буде діяти з 4 червня по 1 липня. Європейцям,
що подорожують на автомобілі, доведеться бути готовими до можливої перевірки, мати при собі
документи, що засвідчують особу і дають право на перетин кордону.
Згідно з нормами Євросоюзу, тимчасове повернення контрольних процедур на кордонах.
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Дзеркало тижня

01.05.2012. Представник України в ЄС сподівається, що інформація про
бойкот Євро-2012 перебільшена
Український дипломат вважає, що сигнали про спроби пов’язати відвідування чемпіонату з
підписанням Угоди про асоціацію Україна-ЄС не сприяють конструктивному розвитку відносин.
Представник України в ЄС, глава місії Костянтин Єлісєєв сподівається, що інформація про
заклики бойкотувати Євро-2012 перебільшена, а деякі сигнали про спроби пов'язати відвідування
чемпіонату з підписанням Угоди про асоціацію Україна-ЄС не сприяють конструктивному
розвитку відносин.
Про це представник України при ЄС Єлісєєв заявив, коментуючи інформацію, що
з'явилася про можливий бойкот з боку окремих політиків і представників ЄС Євро-2012 через
ситуацію навколо екс-прем'єра України Юлії Тимошенко.
«Сподіваюся, що інформація про заклики бойкотувати Євро-2012 виявиться
перебільшенням. Водночас я вважаю, що окремі сигнали про жорсткі умови відвідати чемпіонат в
Україні, так само як і підписати Угоду про асоціацію лише у випадку вирішення ситуації навколо
так званого вибіркового правосуддя, не сприяють конструктивному розвитку відносин і переводять
політичний діалог на мову ультиматумів», — заявив Єлісєєв.
Український дипломат вважає, що в такого підходу відсутнє «стратегічне бачення»,
оскільки не дозволяє ЄС використовувати «трансформаційний потенціал ідеї європейської
інтеграції та футбольної дипломатії».
У цьому зв'язку представник України в ЄС зазначив, що саме Угода про асоціацію є
стратегічним документом, який визначить «на багато років параметри відносин між Києвом і
Брюсселем».
«Цей документ стане всеохопним та ефективним механізмом для запровадження в Україні
спільних із ЄС цінностей. Завдяки імплементації Угоди міжнародне співтовариство буде
спостерігати за процесом зміцнення демократичних та ринкових інститутів в Україні, які будуть
поступово наближатися до стандартів ЄС та критерій членства», — підкреслив він.
З цієї причини Єлісєєв вважає «несправедливим вимагати від України досягнення
політичних критеріїв членства як умов для підписання Угоди про асоціацію».
Представник України в ЄС упевнений, що цей документ буде гарантією забезпечення
незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та запорукою її євроінтеграційного
курсу.
«Будь-які перешкоди на шляху підписання Угоди про асоціацію, незалежно від причин,
фактично залишають питання реальних гарантій безпеки української держави відкритим», —
заявив К.Єлісєєв.
Дзеркало тижня

02.05.2012. Міністр спорту Австрії відмовився відвідувати Україну під
час Євро
Дарабос скасував візит на знак протесту проти ситуації навколо колишнього прем’єра
України Юлії Тимошенко.
Міністр оборони Австрії Норберт Дарабос, який також відповідає за спорт у країні, не
з'явиться на товариському матчі Австрія-Україна, який відбудеться 1 червня у місті Інсбрук.
Спочатку планувалося, що Дарабос прийде на гру, але він скасував візит на знак протесту
проти ситуації навколо колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко.
Раніше про можливість бойкоту матчів Євро-2012 на території України заявила канцлер
Німеччини Ангела Меркель.
Раніше повідомлялося, що кілька європейських політиків скасували свої візити в Україну
через твердження про грубе поводження у в'язниці з українським екс-прем'єром Юлією
Тимошенко.
Нагадаємо, що поштовхом до нової хвилі заяв стала поява в інтернеті фотографії
Тимошенко, на яких екс-прем'єр демонструє сліди побоїв, нібито завданих їй у Качанівській
колонії при транспортуванні в лікарню.
Прокурори ж стверджують, що сліди на тілі ув'язненої виникли в результаті «контакту з
тупими твердими предметами», і Тимошенко можуть звинуватити в заподіянні побоїв самій собі.
Так, 30 квітня офіційний представник уряду Німеччини підтвердив, що канцлер ФРН
Ангела Меркель ставить свою поїздку до України під час Чемпіонату Європи з футболу в
залежність від долі Тимошенко. «Конкретних планів щодо поїздки, як і раніше немає», — сказав
він, уточнивши, що подальше планування залежить від розвитку ситуації навколо ув'язненої
Тимошенко.
До бойкоту Євро-2012 приєднався президент Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу. Зокрема,
він проігнорує церемонію відкриття чемпіонату, яка відбудеться 8 червня 2012, слідом за Меркель
свою поїздку в Україну скасував президент Чехії Вацлав Клаус.
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Також європейські політики вирішили бойкотувати саміт держав Центральної Європи,
який повинен пройти 11-12 травня 2012 р. у Ялті.
Європейський союз розглядає тюремний термін Тимошенко, що почався у жовтні 2011 р.,
як політично мотивований. Європейська влада також серйозно стурбована чутками про
погіршення здоров'я колишнього прем'єр-міністра і побиття її тюремними охоронцями.
BBC Україна

03.05.2012. Австрійський уряд бойкотуватиме Євро-2012
Австрія офіційно оголосила, що її урядовці не приїдуть до України на матчі Чемпіонату
Європи через ставлення Києва до екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Голландія та Німеччина поки що
лише погрожують це зробити.
"Жоден член австрійського уряду не відвідає ці ігри – це наш знак солідарності", - сказав
віце-канцлер та міністр закордонних справ Міхаель Шпінделеґґер, повідомляє агенція France
Press.
За його словами, Відень хоче надіслати Києву політичний сигнал.
Раніше цього тижня федеральний канцлер Австрії Вернер Файнманн уже оголосив, що не
відвідуватиме матчі Євро-2012 в Україні.
Тим часом міністр у справах спорту Норберт Дарабос сказав, що не поїде на товариський
матч між збірнами Австрії та України, який має відбутися 1 червня в Інсбруку.
У 2008 році Австрія і Швейцарія приймали футбольний Чемпіонат Європи.
Голландія погрожує бойкотом
Голландські урядовці не приїдуть до України на матчі Євро-2012, якщо Київ не поліпшить
ситуацію з верховенством права, в тому числі, у випадку з екс-прем'єром Юлією Тимошенко,
сказано в заяві МЗС Голландії.
"Якщо найближчим часом в Україні не з'явиться видимих поліпшень із верховенством
права і, зокрема, в лікуванні ув’язненої колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, уряд
утримається від візиту на матчі Чемпіонату Європи в Україні", - йдеться в заяві міністра
закордонних справ Голландії Урі Розенталя.
Голландський уряд розглядає проведення Євро-2012 як "обов’язок для українського уряду
докласти додаткових зусиль у сфері прав людини".
"Україна має тепер зрозуміти, що їй робити. Лікування і дії, які проводять з Юлією
Тимошенко та іншими ув’язненими, мають відповідати міжнародним стандартам", - сказав пан
Розенталь.
Як сказано в заяві, Голландія порушить українське питання під час наступної зустрічі
міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться 14 травня. В міністерстві не виключають, що
проти України можуть вжити "конкретних заходів".
У відомстві також нагадують, що минулого року представники Ради Європи вивчали умови
в українських в’язницях, у тому числі, в ситуації з пані Тимошенко. Голландія закликає Раду
Європи оголосити результати своїх спостережень.
"М'яч на стороні Януковича"
У Німеччині повідомляють, що ще не вирішили, чи офіційно бойкотуватимуть матчі Євро2012 в Україні.
Як заявив міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле газеті Bild, це залежатиме від
рішень української влади, які, зокрема, стосуються справи Юлії Тимошенко.
"Рішення буде прийняте у відповідний час, залежно від рішень, ухвалених в Україні", сказав міністр.
"Як керівник МЗС, я шукаю способу уникнути бойкоту... Ми ведемо розмови з урядом у
Києві, аби виробити рішення", - додав він.
Пан Вестервелле сказав, що "дуже занепокоєний" станом здоров'я Юлії Тимошенко та
умовами її утримання у виправній колонії.
Він зазначив, що Україна, вступивши до Ради Європи, взяла на себе зобов'язання
дотримуватися прав людини, чого й очікують зараз від української влади європейські політики.
"Ми хочемо, аби Україна була частиною європейської родини. Тому не будемо сидіти тихо,
коли там порушують базові права людини", - сказав він.
"М'яч зараз на стороні президента Януковича", - додав міністр.
"Повернення до холодної війни"
За кілька минулих днів ряд європейських політиків, передусім з Німеччини та Італії,
закликали бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні після того, як Юлія Тимошенко минулого тижня
заявила про її побиття працівниками колонії та оголосила голодування.
У понеділок президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу також сказав, що не приїде на
Євро-2012.
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Свій візит в Ялту на саміт президентів країн Центральної Європи скасував і чеський
президент Вацлав Клаус.
Офіційний Київ назвав можливий бойкот Євро-2012 "поверненням до холодної війни" і
спробою "зробити спорт заручником політики".
"Привертає увагу той факт, що які б розбіжності не виникали в німецьких політиків з
урядами інших країн, ніхто з них навіть натяком не пропонує бойкотувати великі спортивні
заходи, заплановані у цих державах найближчими роками", - сказав речник українського МЗС
Олег Волошин.

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС
BBC Україна

23.04.2012.Президентські вибори у Франції: Олланд обігнав Саркозі
Франсуа Олланд здобув у першому турі 28,6% голосів виборців
У першому турі президентських виборів у Франції переміг кандидат від Соціалістичної
партії Франсуа Олланд. Діючий президент Ніколя Саркозі відстав від нього на 1,5%. Тепер Олланд і
Саркозі позмагаються у другому турі виборів 6 травня.
За даними міністерства внутрішніх справ Франції, після обробки всіх бюлетенів Франсуа
Олланд отримав 28,6% голосів, тоді як Ніколя Саркозі – 27,1%.
Це найнижчий показник для діючого президента в історії Франції. І це перший з 1958 року
випадок, коли діючий президент Франції не перемагає в першому турі голосування.
Разом з Ніколя Саркозі, що очолює Францію з 2007 року, змагалися дев'ятеро кандидатів в
президенти.
Третьою прийшла лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка набрала 18% голосів,
що є кращим показником для французьких ультраправих на президентських виборах.
Явка виборців була високою – понад 80%, а основною темою передвиборної кампанії була
економіка.
Остаточні результати голосування оголосить у середу, 25 квітня, Конституційна рада
Франції.
Очевидний фаворит
Як зазначає кореспондент Бі-Бі-Сі в Парижі Крістіан Фрейзер, незначна перевага, яку
отримав Франсуа Олланд в першому раунді, дає йому величезну перевагу на завершальному етапі
президентської гонки.
У Франсуа Саркозі є шанс на перемогу, якщо він залучить на свій бік електорат Марін Ле
Пен
Французькі аналітики сходяться на тому, що пан Олланд тепер є очевидним фаворитом.
На їхню думку, Ніколя Саркозі може отримати шанс на перемогу тільки в тому випадку,
якщо йому вдасться залучити на свій бік ультраправий електорат Марін Ле Пен.
За лідера "Національного фронту" проголосував майже кожен п'ятий виборець, серед них
було багато молоді та представників робочого класу.
Марін Ле Пен заявила однопартійцям, що це "тільки початок", і що їхня партія представляє
єдину серйозну альтернативу французьким лівим.
Як передає з Парижа кореспондент Бі-Бі-Сі Кріс Морріс, якщо Ніколя Саркозі не вдасться
за два тижні залучити багато нових прихильників, він стане першим президентом Франції з 1981
року, який не зумів залишитися в Єлисейському палаці на другий термін.
"Покараний виборцями"
Після оголошення попередніх результатів Франсуа Олланд заявив, що тепер у нього
найкращі шанси стати наступним президентом, а Ніколя Саркозі, за його словами, був "покараний
виборцями".
Марін Ле Пен, яка набрала 18% голосів виборців, заявила, що це "тільки початок"
Ніколя Саркозі заявив, що він розуміє "тривоги французів у мінливому світі", і
запропонував провести три раунди дебатів перед другим туром – про економічний стан, соціальні
питання і зовнішній політиці.
Однак Франсуа Олланд вже відкинув цю пропозицію. Він сказав, що одних дебатів, які за
традицією проводяться перед другим туром президентських виборів у Франції, буде достатньо, і
додав, що вони не повинні бути обмежені у часі.
Представник "Лівого фронту" Жан-Люк Меланшон, який набрав 11% голосів виборців і
показав четвертий результат, вже закликав своїх прихильників у другому турі віддати голоси
Франсуа Олланду.
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У разі перемоги в другому турі Франсуа Олланд стане першим лівим політиком, що очолить
Францію, після Франсуа Міттерана, який провів на президентському посту два семирічні терміни з
1981-го до 1995 року.
Французький президент обирається строком на п'ять років.
Крім президента, французи у 2012 році обирають ще й парламент країни. Вибори до
Національних зборів відбудуться в червні.
BBC Україна

03.05.2012. Вибори у Франції: Саркозі та Олланд обмінялися образами

Президент Франції Ніколя Саркозі та його опонент Франсуа Олланд обмінялися образами
під час єдиних теледебатів напередодні вирішального туру президентських виборів у неділю.
Президент назвав пана Олланда "маленьким наклепником", а той сказав, що пан Саркозі
уникав відповідальності.
Ніколя Саркозі, відстоюючи свої дії як президента, сказав, що йому вдалося втримати
Францію від рецесії. Однак пан Олланд зауважив, що країна перебуває у "серйозній кризі" і
бореться з повільним економічним зростанням.
Як каже кореспондент Бі-Бі-Сі Ґавін Х'юіт, дебати були довгими і пройшли в поганому
настрої, залишивши враження, що кандидати недолюблюють один одного.
Під час дискусії було багато агресивних випадів та звинувачень у брехні з обох боків.
Пан Олланд розкритикував президента Саркозі за "руйнування французької економіки", а
той відповів, що звинувачення проти нього несправедливі.
"Ви, як завжди, не винні", - відповів пан Олланд. На що пан Саркозі сказав: "Це брехня, це
брехня!"
Вербальний бокс
Аналітики кажуть, що жоден з кандидатів не зумів відправити опонента в нокаут і що це
вигідно панові Олланду, фаворитові другого туру виборів.
За даними соцопитувань, кандидат від соціалістів на 7% випереджає президента Саркозі.
Пан Олланд сказав, що працюватиме, аби допомогти нужденним, додавши, що люди "з
привілеями" уже захищені завдяки панові Саркозі.
Він звинуватив президента в неспроможності взяти на себе відповідальність за економічні
проблеми Франції і сказав, що той покладає провину лише на світову економічну кризу.
Пан Олланд також відзначив "рекордний" рівень безробіття та згадав про зниження
кредитного рейтингу Франції.
Захищаючись, президент Саркозі сказав, що Франція краще за інші європейські країни
впоралася з економічними негараздами.
"Яка країна після 2009 року не зазнала рецесії, то це Франція", - сказав пан Саркозі.
Він виступив проти запропонованої паном Олландом програми стимулювання економіки,
наполягаючи на скороченні витрат і боргів.
Президент звинуватив пана Олланда в тому, що той представляє лише профспілки, а не
всю Францію
"Дуже гарно говорити про об'єднання людей, але це потрібно робити на практиці", - сказав
він.
Пан Олланд також сказав, що не відмовиться від своєї позиції щодо вимог, висунутих
ісламською общиною. Він запевнив, що підтримує заборону носити одяг, який прикриває обличчя,
і не дозволить, щоб у басейнах вводили окремі години для чоловіків та жінок.
Пан Саркозі також розкритикував вимоги мусульманської общини Франції про особливе
ставлення до своїх представників.
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Пріоритети Річної національної програми співробітництва
Україна – НАТО на 2012 рік
Переживаючи переформатування свого зовнішньополітичного курсу, Українська
держава, все ж, прагне не втрачати раніше напрацьованих зв’язків і, зрештою, підтримувати
власний імідж «надійного партнера», адже на тлі не надто вдалого поступу до європейського
простору, повільного реформування основних сфер суспільної життєдіяльності та продовження
незрозумілої політики «балансування» на межі Схід – Захід, теперішнє керівництво відверто
занедбало раніше напрацьовані сфери взаємодій із дійсно ключовими гравцями світової
політичної сцени. І якщо ЄС ще проявляє певну цікавість до дій офіційного Києва, то у відносинах
з США і НАТО вітчизняні політичні діячі повинні з власної ініціативи доводити бажання держави
розвивати й поглиблювати існуючі дво- та багатосторонні зв’язки. Відповідно, затвердження
Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2012 рік мало б
стати продовженням «виконання рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна – НАТО 4
квітня 2008 року у м. Бухаресті та 3 грудня 2008 року у м. Брюсселі».
Проте, Указ Президента України Віктора Януковича № 273/2012 про затвердження цього
документу був підписаний лише 19 квітня 2012 року, а Кабінет Міністрів України має розробити та
затвердити план заходів із виконання РНП у 2012 році у місячний термін після схвалення
документа. Отже, якщо документ почнуть виконувати лише у другому півріччі 2012-го, то
зрозуміло, що наша держава знову (як і в 2011 році) не вийде хоча б на 90% виконання усіх
поставлених завдань. З іншого боку, так і залишається невизначеним «обопільний інтерес» сторін
до розвитку взаємодії у тих сферах, співпраця в яких передбачена РНП. Адже РНП-2012
орієнтується на продовження, завершення чи підтримання виконання раніше розпочатих
проектів, або ж спрямована на документальне обґрунтування якихось позицій, виконання
завдань з яких передбачено лише у середньостроковій перспективі.
Відповідно, нагальними завданнями РНП для України на поточний рік визначаються
цілі, реалізація яких першочергово важлива для світу й, особливо, – для європейських партнерів
нашої держави.
Так, серед іншої «демократичної риторики» розділ I «Політичні та економічні
питання» фокусується на проведенні виборів в Україні та забезпеченні участі офіційних
спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, громадських організацій під час
проведення виборів народних депутатів України восени 2012 року. Крім того, наголошується на
важливості оптимізації системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу
Державної пенітенціарної служби України. Швидше за все, внесення таких положень до РНП 2012 викликане політичним тиском західних партнерів у зв’язку з судовими справами, котрі
ведуться в Україні проти представників опозиції. Відповідно, передбачається супровід проекту
Кримінального-процесуального кодексу України у Верховній Раді України.
РНП передбачає також виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», метою якої є
створення стабільної фінансової системи, формування режиму максимального сприяння для
бізнесу (зокрема, планується забезпечити впровадження в Україні принципів Акту з питань малого
бізнесу для Європи), модернізації інфраструктури та базових секторів економіки. Вітчизняне
керівництво також планує втілювати положення енергетичного розділу «стенд-бай»
домовленостей України з МВФ з урахуванням зростання ціни на газ. Однак, по-перше, умови МВФ
щодо збільшення цін на «блакитне паливо» для населення Україна виконувати не хоче, а, подруге, наразі навіть не маємо якихось більш-менш дієвих імплементованих бізнес-проектів. Тож,
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по суті, задекларовані на папері цілі просто не можуть бути виконані допоки не здійсняться
внутрішні реформи відповідних секторів народного господарства, чого наразі не видно.
Єдиним «плюсом» залишається поглиблення співпраці з НАТО на всіх напрямах,
особливо щодо участі українців у миротворчих операціях Альянсу, антипіратській кампанії
«Океанський щит» тощо. Пріоритет віддається також поглибленню взаємодії в рамках ГУАМ та
ОЧЕС, підготовці до головування України в рамках ОБСЄ у 2013 році. Активізація ж
співробітництва з Російською Федерацією у різних сферах «на засадах прагматизму і взаємної
вигоди» видається на тлі останніх подій просто утопічною, тим більше, що українські
високопосадовці запланували «продовжити роботу з демаркації державного кордону та делімітації
акваторій Азовського і Чорного морів та Керченської протоки», а також «досягнути компромісного
рішення щодо умов постачання, транзиту та ціни на природний газ, який постачається з Російської
Федерації в Україну».
Розділ II «Оборонні та військові питання» взагалі містить міфічне положення про
те, що «Україна, користуючись невід’ємним правом кожної держави на індивідуальну та
колективну оборону в разі збройної агресії, не виключає можливості отримання військової
допомоги від інших держав і міжнародних організацій, а також надання такої допомоги зі свого
боку». Цікаво, від кого ми очікуємо допомоги чи бодай якихось гарантій своєї безпеки, якщо самі
ж офіційно відвернулися від партнерів, затвердивши власний «позаблоковий нейтральний
статус»? І що, власне, можемо надати іноземцям в умовах цілковитого скорочення Збройних Сил,
котрі і так мають обмежену підготовку?
Можливо, Україна й справді затвердить нову редакцію Стратегії національної безпеки
України чи зменшить до кінця 2012 року чисельність Збройних Сил України до 184 тисяч осіб, у
тому числі 139 тисяч військовослужбовців. Однак, якщо Альянс не допоможе цілковито адаптувати
відставних військових до нових цивільних умов, вони просто поповнять і так чималу «армію»
безробітних.
Цікаво, що в розділі IІІ «Ресурсні питання» передбачається реалізація «виваженої
політики щодо державного боргу», котра, до речі, неможлива без подальшої реструктуризації та
розморожування кредитної програми МВФ та запровадження нових програм фінансування ЄС для
України.
Розділ IV «Питання безпеки» сфокусовано навколо забезпечення інформаційної та
кібербезпеки нашої держави. Можливо, у контексті проведення Чемпіонату Європи з футболу
«Євро – 2012» такий крок і є виправданим, проте міжнародні експерти надаватимуть нашій
державі допомогу в гарантуванні стабільності та безпеки на українській території не протягом
усього року. Відповідно, значна увага до так званої «soft security», у принципі, не повинна займати
виключне пріоритетне місце.
Основним у розділі V «Правові питання» є здійснення заходів щодо укладення Угоди
між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил та
персоналу НАТО територією України.
Відповідно, навіть зважаючи на порівняно незначну кількість пріоритетних завдань
України на поточний рік, їхня реалізація видається не такою легкою, як це може здається на
перший погляд. Адже, по суті, на їхнє виконання залишилося досить мало часу, та й реалізація
даних цілей напряму залежить від величезної низки передумов, котрі також часто-густо виконати
досить складно. І це яскраво доводить досвід 2011 року.

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
BBC Україна

24.04.2012. Уряд у програмі співпраці з НАТО обіцяє збільшити
допомогу кримським татарам
Кримські татари критикують владу за бездіяльність
Національна програма співпраці з НАТО, яку ухвалив Кабінет Міністрів, передбачає у 2012215 роках низку заходів, спрямованих на облаштування депортованих кримських татар та осіб
інших національностей, які повернулися в Україну.
Рік тому уряд заявив, що він продовжить фінансування програм підтримки кримськотатарської громади і має намір збільшити обсяги допомоги. Голова уряду Микола Азаров вказував,
що за останні роки в Україні було облаштовано близько 200 тисяч кримських татар і нині, за
словами прем'єра, "не зустрінеш жодного представника цього народу без даху над головою".
Водночас, у меджлісі кримсько-татарського народу кажуть, що усі урядові обіцянки вже
багато років залишаються на папері. Лідери меджлісу попереджають про можливість нових
зіткнень з владою на півострові, якщо кримські татари будуть позбавлені, зокрема, права на
землю.
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Гроші лише на одну школу
Голова меджлісу кримсько-татарського народу, депутат парламенту Мустафа Джемільов
сказав ВВС Україна, що після приходу до влади команди Януковича проблема депортованих була
практично зведена до нуля.
"Якщо в 2010 році на облаштування кримських татар було виділено 127 мільйонів гривень,
то наступного року - всього 23 мільйони. Нині Республіканським комітетом Криму з питань
національностей було розроблено програму, але вона так і не була ухвалена, оскільки, за словами
міністра фінансів, на це немає коштів. Зараз розробляється нова програма. Але суми незначні – на
цей рік 25 мільйонів гривень, а на наступний – 50 мільйонів. На ці гроші можна побудувати одну
школу, та й то не за європейськими стандартами", - каже Мустафа Джемільов.
Комітет з питань міжнаціональних відносин ще раніше називав претензії кримських татар
несправедливими.
"Надано півмільйона квадратних метрів житла, проведено більше 1200 ліній
електропередач, близько півмільйона мереж газопостачання, побудовано 9 шкіл. І найбільше
бюджетних грошей за останні 20 років виділили на облаштування саме кримських татар - це
більше одного мільярда 200 мільйонів гривень",- твердить урядовий орган.
Між тим, за словами Мустафи Джемільова, досі не ухвалено закон про відновлення прав
депортованих, хоча в усіх країнах, де були депортації в період комуністичного режиму, як
стверджує голова меджлісу, такі закони ухвалювалися, у тому числі в Росії.
"Можливо, цього тижня мій законопроект буде поставлений на голосування у Верховній
Раді, але я не впевнений, що за нього проголосує провладна більшість", - сумнівається Мустафа
Джемільов.
Земля і кримська влада
Кримські татари становлять 13 відсотків населення Криму. Але, за словами Джемільова, в
органах виконавчої влади півострова кримські татари мають всього три-чотири відсотки
представництва, а у таких відомствах, як Служба безпеки і Митна служба не мають взагалі.
"Як і в радянські часи - не довіряють кримським татарам. У міністерстві освіти – 4-5
відсотків. Дискримінація десь приблизно в три рази. Щодо Верховної Ради Криму, то оскільки
законом не передбачені квоти, як, приміром у Словаччині чи Румунії, то гарантії обрання немає",вважає Мустафа Джемільов.
Лідер кримських татарів також не виключив, що через земельні питання імовірні нові
протистояння між кримськими татарами та правоохоронними органами.
"По перше, несправедливість щодо кримських татар була закладена ще при ухваленні
Земельного кодексу. Земля передавалася у власність тим, хто працював на цій землі ще до
депортації. Але наші спроби пояснити владі, що депортовані, які жили за межами України, не
могли працювати у колгоспах на кримській землі, не були почуті. Повернувшись на батьківщину,
кримські татари залишилися без землі. Через це весь час відбуваються зіткнення. Влада надавати
цю землю комерційним структурам за певну плату. Не у скарбницю держави. Тому зіткнення з
владою будуть і в майбутньому, якщо не вирішуватимуться проблеми",- каже Мустафа Джемільов.
За словами керівництва меджлісу, воно намагається діяти в демократичних рамках, аби не
доводити ситуацію до зіткнень із застосуванням сили. Але, як показує практика, терпець може
увірватися і ніякий авторитет меджлісу може не допомогти, твердить Джемільов.
Мій вибір - НАТО

25.04.2012. Цього року у навчаннях Сі Бріз вперше візьмуть участь
військові з Африки та Азії

Цього року у навчаннях Сі Бріз у Україні вперше візьмуть участь військові з Об'єднаних
Арабських Еміратів, Алжиру, Бангладеш і Катару.
Як повідомили у Міноборони України, представники країн-учасниць протягом чотирьох
днів обговорять та остаточно узгодять усі питання проведення навчання. Згідно з задумом
навчань, їх учасники відпрацюють дії багатонаціональних штабів і сил з планування та проведення
операції з безпеки на морі.
Стало відомо, що цього року до традиційних країн-учасниць Сі Бріз вперше приєднаються
військовослужбовці Об'єднаних Арабських Еміратів, Алжиру, Бангладеш і Катару - країн, де
проблема боротьби з піратством на морі досить актуальна.
На відміну від Сі Бріз-2011, у 2012 році всі основні завдання будуть виконувати морські
сили. У зв'язку із проведенням в Україні Чемпіонату Європи з футболу, початок військовоморських маневрів у Чорному морі змістився на один місяць пізніше - на липень 2012 року.
Українсько-американські навчання серії Сі Бріз проводяться з 1997 року. Навчання
проводяться з метою підготовки та нарощення бойової готовності Військово-Морських сил Збройних сил України на двосторонній основі, але є відкритими для інших країн.
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26.04.2012. НАТО підтримує можливу участь Україні в ініціативі
"Інтелектуальна оборона"
В НАТО позитивно оцінюють потенціал України для участі в ініціативі військовополітичного блоку "Інтелектуальна оборона" (Smart Defence).
Про це йшлося під час засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань
військової реформи, що відбулася напередодні у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомили у
Місії України при НАТО.
"В ході дискусії представники країн-членів НАТО висловили позитивне ставлення до
можливої участі в реалізації проектів "Інтелектуальної оборони" нашої держави, яка, як було
відмічено, володіє достатнім для цього потенціалом", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні з боку Альянсу активно вивчаються підходи стосовно можливого залучення
країн-партнерів до багатонаціональних проектів у межах "Інтелектуальної оборони", зазначили у
Місії України при НАТО.
Планується, що конкретні програмні рішення щодо імплементації концепції
"Інтелектуальної оборони" будуть ухвалені на саміті НАТО, що пройде 20-21 травня у Чикаго.
Нагадаємо: ініціатива "Інтелектуальна оборона" (Smart Defence) є концепцією,
запропонованою з метою заощадження матеріально-фінансових ресурсів в умовах глобальної
економічної кризи.
Сутність концепції полягає в оптимальному та ефективному зосередженні союзників на
найбільш важливих компонентах, які є критичними для підтримання та підвищення оперативних
можливостей Альянсу.
"Інтелектуальна оборона" грунтується на принципах уникнення дублювання, спеціалізації
окремих держав чи груп країн-членів на тих або інших функціях чи спроможностях, які, у свою
чергу, надаються іншим союзникам.
Дзеркало тижня

27.04.2012. Україна збільшує свою участь в операціях НАТО заради
боротьби з піратством
Україна стане першою країною-партнером (не членом НАТО), яка візьме участь в операції
«Океанський щит».
Військовий комітет НАТО привітав рішення України направити свій військовий корабель
для участі в натівській операції «Океанський щит» з боротьби проти морського піратства.
Про рішення Києва оголосив начальник генерального штабу збройних сил України
генерал-лейтенант Володимир Замана на засіданні Комісії Україна-НАТО, йдеться в комюніке.
Корабель класу «фрегат» буде направлено до складу морського угруповання НАТО в
майбутньому році. «Таким чином, Україна стане першою країною-партнером (не членом НАТО —
ред.), яка візьме участь в операції "Океанський щит», — говориться в документі.
У свою чергу, глава генштабу збройних сил Грузії генерал-лейтенант Деві Чанкотадзе
підтвердив на нараді з натовськими колегами в Брюсселі збільшення грузинського військового
контингенту в складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) на 750 осіб. Завдяки
цьому Грузія посяде перше місце серед країн, що не входять в НАТО, за своїм вкладом військами в
афганську операцію альянсу, наголошується в комюніке.
Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що, починаючи з 2013 року, Збройні Сили
України планують надавати свої активи в антипіратських операціях НАТО «Океанський щит» та
Євросоюзу «Атланта», що проводяться біля берегів Сомалі.
Зазначимо, що саме Україна перебуває на другому місці у світі за числом нападів піратів на
її громадян: за останні три роки піратських нападів зазнали 42 судна, на яких знаходилися 192
українця.
Як відомо, дуже часто громадяни України у складі екіпажів суден стають заручниками
сомалійських піратів.
Сомалійські пірати у минулому році завдали світовій економіці збитків у розмірі близько $
7 млрд
Мій вибір - НАТО

28.04.2012. Україна - НАТО: грані співпраці

Відносини між НАТО і Україною постійно розвиваються з самого моменту отримання
Україною незалежності в 1991 році. Зважаючи на стратегічну позицію України як моста між
Східною і Західною Європою, відносини між НАТО і Україною мають провідне значення для
розбудови миру і стабільності в євроатлантичному регіоні.
НАТО і Україна беруть активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру та
розв’язанні спільних проблем безпеки. З часом визначились певні тенденції діалогу і практичної
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співпраці з широкого кола інших питань. Ключовим аспектом партнерства стала підтримка
Альянсом і окремими країнами — членами НАТО зусиль України з впровадження реформ, яка
отримала додатковий поштовх після драматичних подій Помаранчевої революції 2004 року і
залишається надзвичайно важливою для задоволення прагнення України інтегруватись до
євроатлантичних структур.
Офіційні відносини між НАТО і Україною розпочались у 1991 році, коли Україна
приєдналася до Ради північноатлантичної співпраці (яка пізніше була замінена на Раду
євроатлантичного партнерства), отримавши незалежність після розпаду Радянського Союзу. В
1994 році Україна стала першою країною — членом Співдружності Незалежних Держав (СНД), яка
приєдналась до Партнерства заради миру (ПЗМ). Протягом 90-х років ця країна також
продемонструвала своє прагнення взятии участь у забезпеченні євроатлантичної безпеки, надаючи
підтримку миротворчим операціям під проводом НАТО на Балканах.
9 липня 1997 року в Мадриді український президент і глави держав і урядів НАТО
підписали Хартію про Особливе партнерство між НАТО і Україною. Вона стала офіційною основою
для відносин між НАТО і Україною і дала можливість державам НАТО підтвердити свою
підтримку суверенітету, незалежності, територіальній цілісності, демократичному розвитку,
економічного процвітання і статусу неядерної держави України, а також принципу
недоторканності кордонів. Альянс вважає це ключовими чинниками стабільності і безпеки в
Центральній і Східній Європі та на континенті загалом.
Згідно з Хартією було створено Комісію Україна — НАТО (КУН), яка є органом прийняття
рішень, відповідальним за розвиток відносин між НАТО і Україною та скерування спільної
діяльності. Вона забезпечує проведення консультацій зі спільних питань безпеки і має завдання
наглядати за відповідним виконанням положень Хартії, оцінку загального розвитку відносин між
НАТО і Україною, огляд планів діяльності на майбутнє і пропозицію шляхів поліпшення та
подальшого розвитку співпраці. Комісія також відповідає за перегляд спільної діяльності, яка
ведеться у різних рамках, таких як Партнерство заради миру, а також спільні заходи між
військовими, які здійснюються в контексті щорічних робочих планів, які розробляються спільно з
Україною під егідою Військового комітету.
Усі країни — члени НАТО і Україна представлені в КУН, яка проводить регулярні засідання
на рівні послів і військових представників, періодично на рівні міністрів закордонних справ і
міністрів оборони та начальників Генеральних штабів, а також у форматі саміту. Для виконання
роботи у специфічних сферах створено спільні робочі групи. Зокрема, це оборонна реформа,
озброєння, економічна безпека, наукова та екологічна співпраця, які визначені в Хартії як сфери
політичних консультацій і практичного співробітництва. До інших сфер належать оперативні
питання, врегулювання кризових ситуацій і підтримка миру, співпраця між військовими та
цивільне планування на випадок надзвичайних ситуацій.
У травні 2002 року незадовго до п’ятої річниці підписання Хартії тодішній президент
Леонід Кучма оголосив про бажання України вступити до НАТО. Пізніше того ж місяця на
засіданні КУН в Рейк’явіку міністри закордонних справ наголосили на своєму прагненні підняти
відносини на якісно новий рівень, зокрема через інтенсифіковані консультації і співпрацю з
політичних, економічних і оборонних питань.

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
Мій вибір - НАТО

25.04.2012.У Косовому буде посилено військову присутність НАТО
Військова присутність НАТО у Косовому буде посилена. До 1 травня ц.р. у регіон
відправлять 550 німецьких військовослужбовців зі складу сил швидкого реагування KFOR (місія
НАТО у Косовому). Окрім німецьких військових, до Косового відправлять 150 австрійських
солдатів для посилення KFOR.
"За результатами оцінки ситуації в НАТО і ЄС дійшли висновку, що розгорнутого
контингенту KFOR може бути недостатньо для забезпечення необхідного рівня оперативності на
можливі інциденти в Косовому", - говориться в заяві німецького командування.
Метою цього заходу названа необхідність забезпечити резерв напередодні виборів, у тому
числі президентських, у Сербії.
Президентські і парламентські вибори, а також різні вибори у ряді муніципальних
утворень мають пройти в Сербії 6 травня ц.р.
Зараз до складу КFOR входять 5 тис. 500 військовослужбовців, із них 1 тис. 300 із
Німеччини. Також службу в Косовому несуть 1 тис. італійських військових і 800 американців.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
Латиноамериканський напрямок зовнішньої політики України
Кінець квітня місяця позначився дипломатичною активністю України в регіоні Латинської
Америки. В рамках офіційного візиту до цього регіону, який тривав з 22-го по 27-е квітня 2012
року, Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відвідав такі країни як Аргентина,
Парагвай, Уругвай та Перу.
Латинська Америка традиційно вважається «регіоном зацікавлення» для України. Для
такого сприйняття є об’єктивні підстави: співставний з Україною рівень розвитку, подібність
проблем і наявність природних сфер для співпраці.
Відтак практично всі українські політичні сили (з урахуванням, звісно, програмних і
персональних особливостей) декларують пріоритетність розвитку відносин України з провідними
країнами Латинської Америки. Утім, ці відносини ще мають значний невикористаний потенціал.
За даними Держслужби статистики, за січень-лютий 2012 року з України було
експортовано товарів на $10,3 млрд., імпортовано – $12,1 млрд. З цього на всю Америку без США і
Канади (умовну «Латинську Америку») припадає лише $122 млн. експорту і $171 млн. імпорту.
Притому статті експорту-імпорту традиційні: з України – головним чином метал, з регіону –
здебільшого сільськогосподарську сировину, але з провідних країн (насамперед Бразилії) – також
високотехнологічні товари.
Залишається значний простір для розвитку міжнародно-політичного співробітництва
України і провідними країнами латиноамериканського регіону, насамперед такими країнами як
Аргентина і Бразилія. Для нашої держави може бути вигідним підтримати позицію країн
Латинської Америки в контексті реформи ООН, розширення і зміни ролі Ради Безпеки цієї
організації (для посилення ролі «середніх» і «нових великих» країн, серед яких може бути і
Україна – за умови успішності внутрішніх економічних і демократичних реформ).
Натомість для країн Латинської Америки може бути цікавою підтримка позиції,
неодноразово висловлена Україною: щодо створення Ради Економічної безпеки ООН.
Незважаючи на створення «альтернативного» ООН формату «великої двадцятки», роль
Організації Об’єднаних Націй у розв’язання світової економічної кризи залишається
нереалізованою. Ініціювання Україною – при підтримці інших країн із зіставним рівнем
економічного і гуманітарного розвитку – міжнародного форуму такого рівня могло би сприяти
підвищенню авторитету нашої держави.
Для України є також цікавою співпраця у галузі сільського господарства, зокрема
досвід реформування «латифундій», підвищення ефективності сільськогосподарського
виробництва і розвитку переробної промисловості. Започаткування спільних проектів у цій сфері
сприяло б просуванню і України, і латиноамериканських країн на відповідні світові ринки. З
огляду на те, що Україна й Аргентина є лідерами у виробництві сільськогосподарської продукції,
К.Грищенко та Е.Лоренціно погодились, що системна взаємодія в цьому напрямі набуває
особливої ваги, зокрема, в контексті Дохійського раунду переговорів про лібералізацію світової
торгівлі у рамках СОТ.
Сторони висловили сподівання на успішне проведення в цьому році шостого засідання
Міжурядової
українсько-аргентинської
комісії
з
питань
торговельно-економічного
співробітництва, що надасть додаткового імпульсу двостороннім торговельно-економічним
відносинам.
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Зрештою, значний невикористаний потенціал існує у сфері співпраці в галузі
«інтелектуальних технологій». У ході офіційного візиту Міністра закордонних справ України
до
Аргентини
сторони
погодилися
щодо
необхідності
прискорити
виконання
внутрішньодержавних процедур з метою набрання чинності Угодою між Урядом України та
Урядом Аргентинської Республіки про взаємне визнання документів про вищу освіту, яка надасть
можливість продовжувати нашим громадянам подальше навчання з метою спеціалізації,
отримання ступеню магістра і доктора, що видаються офіційно вищими навчальними закладами
України та Аргентини. Після завершення сторонами відповідних внутрішньодержавних процедур
варто сприяти контактам між університетами, науковими установами, дослідницькими
громадськими організаціями сторін для поєднання їх можливостей у спільних проектах.
"В ході зустрічі глави зовнішньополітичних відомства Україні та Східної Республіки
Уругвай підписали" великий "Договір про дружні відносини і співробітництво, міжурядову Угоду
про відмову від віз для осіб, які використовують дипломатичні, службові та офіційні паспорта, а
також Спільну заяву". Міністри були єдині в тому, що цей візит проходить в знаменному контексті,
який пов'язаний з 20-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною Східною
Республікою Уругвай в травні 2012 року.
За результатами переговорів міністри закордонних справ України та Парагваю підписали
Договір про дружбу і співробітництво між нашими державами, а також угоду про співробітництво
між Дипломатичною академією України та Дипломатичною та консульської академією Парагваю
імені Хосе Фалькона. Сторони високо оцінили результати першого засідання Спільної міжурядової
комісії з питань торгівельно-економічного співробітництва (ТЕС), яке відбулося напередодні візиту
глави МЗС України та надало необхідного поштовху для інтенсифікації торговельно-економічних
зв’язків між нашими державами. Було обговорено перспективи налагодження співпраці у
видобувній, енергетичній та високотехнологічній галузях, з питань розвитку залізничної
інфраструктури та річкового транспорту.
Отже офіційний візит Міністра закордонних справ України Костянтина Грищенко до
Латинської Америки, ще раз підтвердив що країни цього регіону залишаються традиційними і
повноцінним партнерами України як у сфері політичного співробітництва, так і в галузі
економічного, торговельного та енергетичного розвитку. На перспективу, у розвиток переговорів
між Міністром закордонних справ України і керівниками урядів та економічних відомств країн
регіону, варто було би запланувати проведення Економічного форуму між Україною і
латиноамериканськими країнами. До участі у Форумі доцільно залучити підприємства, які вже
працюють з латиноамериканськими колегами, а також інвесторів (зокрема, з Аргентини), які
ведуть проекти в Україні. За результатами Форуму могли би бути проаналізовані існуючі проблеми
і перспективи співпраці, а також сформульовані пропозиції щодо покращення нормативного
регулювання економічної співпраці, визначені перспективні проекти.

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Дзеркало тижня

23.04.2012. Україна переплачує Росії за газ більше, ніж витрачає за рік
на медицину — Азаров

Україна могла б у 2-3 рази збільшити витрати на охорону здоров’я, якщо б не доводилося
платити надто велику ціну за російський газ.
Україна переплачує Росії за газ більше, ніж всі річні витрати на медицину, зазначив
прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Про це він заявив під час візиту до Київського центру радіаційної медицини у понеділок,
23 квітня.
«Ми переплачуємо Росії за газ більше, ніж коштують всі витрати на охорону здоров'я на
рік. Ми могли б у 2-3 рази збільшити витрати на охорону здоров'я, якщо б ми не несли цей тягар»,
— цитує прем'єра прес-служба Кабміну.
Азаров зазначив, що фінансування медичної галузі в Україні збільшується, також буде
проводитися модернізація лікарень пропорційно до зростання економіки.
Дзеркало тижня

26.04.2012.Азаров поставив МВФ ультиматум: відмовитися від вимоги
підвищити тарифи
Отримання Україною наступного траншу кредиту МВФ можливо лише у випадку, якщо
Фонд погодиться з позицією України щодо газових тарифів.
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Програма щодо виділення Міжнародним валютним фондом (МВФ) коштів кредиту standby Україні може бути продовжена в разі, якщо Фонд погодиться з позицією України про
неможливість виконання взятого раніше зобов'язання підвищити тарифи на газ для населення.
Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив журналістам у четвер, 26 квітня,
коментуючи результати переговорів української делегації з МВФ.
«Якщо МВФ погодиться з нашими підходами, значить, програма буде продовжуватися в
тому ключі, в якому ми домовилися. Не погодиться — ну що ж, будемо, як кажуть, далі дивитися на
життя оптимістично і продовжувати співпрацю», — сказав Азаров.
При цьому прем'єр зазначив, що у МВФ є розуміння необхідності проведення в Україні
низки заходів у напрямку енергоефективності.
«Необхідно провести серйозну роботу, пов'язану з модернізацією, зі зменшенням
енерговитрат, переглянути ціни на російський газ, збільшити видобуток власного газу. Тобто,
реалізувати комплексну програму, і ось уже на базі цієї комплексної програми розглядати питання
ціноутворення. Це розуміння, як мені доповіли члени нашої делегації, на мій погляд, у МВФ є...
МВФ чудово розуміє, що в цих умовах, коли світова економіка знаходиться в такій нестійкій стадії,
вимагати від України, щоб вона ще більше затягнула паски і тим самим створила у себе в країні
кризові явища, не можна. Таке розуміння у МВФ є», — сказав Азаров.
Прем'єр підкреслив, що Україна знаходиться у ситуації, коли кошти МВФ не є вкрай
необхідними. «Всі чудово розуміють, що Україна знаходиться не в такій ситуації, коли ми на будьяких умов будемо когось благати і випрошувати гроші. Прекрасно все це розуміють», — сказав
Азаров.
«Ми ні в кого не збираємося нічого вимолювати і не збираємося виконувати ніякі
нездійсненні для нас умови. Ще раз кажу, що ми живемо не в березні 2010 року, коли ми були у
безвихідній ситуації, а зовсім в іншій ситуації. Ми собі можемо дозволити», — сказав прем'єр.
Нагадаємо, що МВФ вимагає від України підвищити тарифи на газ для населення до
економічно обгрунтованого рівня. При цьому Фонд зазначає, що уряд повинен натомість
представити компенсатори, які б згладили зростання тарифів для найменш незахищених верств
населення.
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
місія фонду, що працювала в березні-2011 в Києві, 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 України Микола Азаров в січні заявив, що Україна в 2012 році зможе
обійтися без нових кредитів МВФ, як вона це зробила в 2011 році. Водночас 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 відповідні
механізми компенсації.
Дзеркало тижня

30.04.2012. МЗС закликає не шукати ознаки демаршу в неучасті
президентів низки європейських країн у саміті Центральної Європи

Президенти Німеччини, Чехії, Словенії, Австрії та Італії заздалегідь повідомили, що не
зможуть приїхати на цей захід, заявили в МЗС.
У Міністерстві закордонних справ України повідомляють, що президенти ряду
європейських країн заздалегідь повідомили українську сторону, що не візьмуть участь у саміті
Центральної Європи в Ялті з різних причин.
«Ще кілька днів тому на спеціальному брифінгу ми роз'яснили цю ситуацію, і щоб
уникнути якихось колізій і сенсацій на рівному місці, я готовий оголосити список тих президентів,
які з різних причин не прийняли запрошення», — сказав директор департаменту інформаційної
політики МЗС Олег Волошин.
«Президенти Німеччини, Чехії, Словенії, Австрії та Італії заздалегідь повідомили, що не
зможуть приїхати на цей захід», — повідомив Волошин.
Він додав, що скоріш за все не зможе приїхати президент Естонії. Президенти 10 країн
підтвердили, що візьмуть участь у цьому саміті, а 4 — дали попередню згоду.
«Таким чином, ми заздалегідь повідомляємо, щоб ніхто не робив ніяких сенсацій. Тому
шукати за цим якийсь демарш не варто», — підкреслив він.
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Відзначимо, що крім повідомлень про неучасть президентів низки європейських країн у
саміті Центральної Європи, в ЗМІ з'явилася інформація, що канцлер Німеччини Ангела Меркель
розмірковує над «політичним бойкотом» Євро-2012 в Україні, якщо до початку чемпіонату не буде
звільнена Тимошенко. Як повідомлялося, більше половини громадян Німеччини висловилися за
те, щоб Меркель не їхала на Євро-2012 в Україну в знак протесту проти ув'язнення Тимошенко.
У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що інформація про бойкот
Меркель є неправдивою.
Дзеркало тижня

30.04.2012. У МЗС сподіваються, що позиція Меркель щодо Тимошенко
- «газетна качка»

У МЗС України не вірять, що державні діячі Німеччини здатні реанімувати методи часів
«холодної війни» і спробувати зробити спорт заручником політики.
У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що інформація німецьких ЗМІ
про те, що нібито канцлер ФРН Ангела Меркель думає над «політичним бойкотом» Євро-2012 в
Україну в зв'язку з утриманням екс-прем'єр міністра Юлії Тимошенко, є неправдивою.
«Хотілося б вірити, що йдеться просто про газетну „качку“. Як і в ситуації з президентом
ФРН, який спочатку не планував приїжджати на саміт Центральної Європи, а не скасував візит з
політичних мотивів, як повідомили на минулому тижні деякі ЗМІ», — повідомив директор
департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.
«Не хотілося б думати, що державні діячі Німеччини здатні реанімувати методи часів
„холодної війни“ і спробувати зробити спорт заручником політики», — підкреслив він.
Також він нагадав, що ще кілька років тому, коли висловлювалися серйозні сумніви в
здатності України встигнути підготуватися до проведення Євро-2012, в ЗМІ активно
обговорювалося, що саме Німеччина хотіла б претендувати на чемпіонат, якби УЄФА прийняла
рішення не проводити його в Україні.
«Звертає на себе увагу той факт, що які б розбіжності не виникали в німецьких політиків з
урядами інших країн у нашому регіоні, ніхто з них навіть натяком не пропонує бойкотувати великі
спортивні заходи, заплановані в цих державах на найближчі роки», — сказав Волошин.
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Меркель розмірковує над
«політичним бойкотом» Євро-2012 в Україні, якщо до початку чемпіонату не буде звільнена
Тимошенко.
Ukrainian European Perspective

07.05.2012. Євро-2012: Азаров назвав бойкот приниженням для всього
народу

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що бойкот Євро-2012 - це приниження для всього
українського народу. Про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з представниками Всеукраїнських
громадських організацій ветеранів війни.
Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, Азаров зазначив, що український уряд доклав
значних зусиль для підготовки до Євро: "Ми прийняли порожню казну, і ви пам'ятаєте стан наших
стадіонів - у Львові зелене поле було, в Києві перед стадіоном бетонна коробка стояла, а на самому
стадіоні практично нічого не було, роботи не велися. Ми знайшли ресурси, зробили стадіони,
мости, розв'язки, і нам зараз кажуть - бойкот Євро. Нормально? Як до цього поставитися? Кого
хочуть принизити? Хочуть нас принизити, весь наш народ, країну? А чому?".
Прем'єр запевнив, що Євро-2012 відбудеться, і це буде свято для України: "Важливо нам
виграти б ще, збірній України, важливо перемогти. Але це складніше, бо приїдуть такі гіганти як
команди Великобританії, Франції, Німеччини. Але показати гідний опір наша команда повинна".
За словами Азарова, цей чемпіонат - відмінний спосіб представити Україну за кордоном.
"Всі квитки вже розпродані, приїде велика кількість гостей, подивляться, переконаються, що в
Україну можна приїжджати. Кажуть про ціни на готелі. Нормальні ціни, абсолютно нормальні,
вони зараз вже виставлені на сайтах", - сказав він.
Нагадаємо, бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні вирішили, зокрема, голова Єврокомісії
Жозе Мануель Баррозу і єврокомісар з питань юстиції, фундаментальних прав і громадянства
Вів'єн Редінг. Пізніше до вирішення деяких європейських політиків не їхати в Україну на Євро2012 приєднався Європейський комісар з питань спорту Андрулла Васіліу і - без пояснення причин
- принц Уїльям.
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23.04.2012.У ПАРЄ везуть 105 тис. підписів на підтримку Луценка і
Тимошенко
Євген Суслов везе у регламентний комітет ПАРЄ 105 тис. підписів, зібраних у всіх регіонах
України на підтримку Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. На 24 квітня також заплановано
проведення переговорів про підтримку європейським співтовариством номінування Тимошенко на
Нобелівську премію миру з головою комісії Нобелівського комітету.
Громадські активісти зібрали понад 100 тис. підписів під зверненням української
громадськості до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про визнання екс-прем'єра Юлії
Тимошенко і екс-глави МВС Юрія Луценка політичними ув'язненими.
«Збір підписів почався ще у лютому під час акції громадянських лідерів під стінами
Качанівської колонії, де знаходиться лідер української опозиції Юлія Тимошенко. 1270 волонтерів,
які підтримали дану ініціативу, за цей час зібрали 105 тис. підписів у всіх регіонах України під
зверненням української громадськості до ПАРЄ про надання Юлії Тимошенко і Юрію Луценку
статусу політичних ув'язнених», — сказав на прес-конференції у понеділок перший заступник
голови партії «Україна — Вперед!», народний депутат, заступник члена постійної делегації України
в ПАРЄ Євген Суслов.
«Це безпрецедентна акція, коли звичайні громадяни, а не політичні активісти, виступили з
вимогою, спрямованою на захист демократії і політичних свобод», — додав депутат.
Він також повідомив, що вже 23 квітня вирушає на чергову сесію ПАРЄ з метою передати
всі зібрані підписи у регламентний комітет цієї організації, який веде спостереження за Україною в
рамках виконання резолюції Асамблеї від 26 січня.
«Коли ми бачимо, що політичні справи переводять в економічну площину, то на це треба
звертати увагу. Сьогодні ми вилітаємо, і завтра будемо проводити зустрічі з представниками
регламентного комітету», — підкреслив політик.
Народний депутат зазначив, що на 24 квітня також заплановано проведення переговорів
про підтримку європейським співтовариством номінування Тимошенко на Нобелівську премію
миру з головою комісії Нобелівського комітету, який буде присутній на сесії Парламентської
Асамблеї.
«Ми повинні відкрито донести своє бачення поточної і майбутньої ситуації в Україні, тому
що до нинішньої української влади можна достукатися лише через Європу, оскільки свій народ
вона, на жаль, не чує», — резюмував Суслов.
Парламентська фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі своїх лав Наталю Королевську.
На засіданні фракції також було прийнято рішення оголосити догану заступнику Королевської по
Українській соціал-демократичної партії Суслову. Сам Суслов озвучив своє рішення також
покинути лави фракції.
Дзеркало тижня

26.04.2012.Роcія закликала Україну до гуманності щодо Тимошенко
Москва уважно стежить за ситуацією навколо колишнього українського прем’єра, яка нині
перебуває в ув’язненні, і очікує, що Київ вживатиме всіх необхідних заходів щодо повного
дотримання законних прав Тимошенко.
Міністерство закордонних справ Росії закликало українську владу повністю
дотримуватися прав колишнього прем'єр-міністра країни Юлії Тимошенко.
«Розраховуємо, що владою України буде вжито всіх необхідних заходів щодо повного
дотримання законних прав пані Тимошенко, проявлено гуманність і знайдено шляхи адекватних і
таких, що не ускладнюють внутрішньополітичну ситцацію, форм реагування для вирішення
ситуації, що склалася», — заявив 26 квітня на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС РФ
Олександр Лукашевич.
Він підкреслив, що Москва спостерігає за ситуацією навколо колишнього українського
прем'єра, яка нині перебуває в ув'язненні.
«Ми уважно стежимо за цією ситуацією і розуміємо, що пані Тимошенко потрібна
термінова медична допомога», — додав дипломат.
Нагадаємо, захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що його підзахисна оголосила
голодування з 20 квітня. Окрім того, за його словами, у Тимошенко на руках синяки і гематома на
животі як результат її транспортування з колонії в лікарню.
Пізніше сама Тимошенко поширила заяву, де стверджувала, що проти неї застосовується
фізична сила. «Від болю і відчаю я, як могла, почала захищатися і отримала через простирадло
сильний удар кулаком в живіт, мені скрутили руки і ноги, підняли і потягнули в простирадлі на
вулицю. Я думала, що настали останні хвилини мого життя», — розповіла екс-прем'єр.
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Генпрокурор Віктор Пшонка доручив провести дослідчу перевірку заяви екс-прем'єра Юлії
Тимошенко про заподіяння їй тілесних ушкоджень співробітниками Качанівської колонії
Президент Віктор Янукович заявив, що позиція України з приводу нібито побиття експрем'єра буде озвучена після висновків Генпрокуратури.
Ситуація навколо Тимошенко викликала негативну реакцію Заходу.
Дзеркало тижня

26.04.2012. Опозиція
омбудсменом

оскаржила

в

суді

обрання

Лутковської

Опозиція оскаржила у суді обрання нового омбудсмена. На думку бютівців Валерію
Лутковську обрали незаконно, оскільки бюлетені для голосування були ксерокопіями, а не бланки
з мокрими печатками.
Опозиція оскаржила у суді обрання нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини
через «грубі порушення закону», як переконані у «Батьківщині», і вимагає заборонити приведення
до присяги Валерію Лутковську. Про це сьогодні на брифінгу заявив член фракції «БЮТБатьківщина» Юрій Одарченко.
«Для того, щоб зробити політичні репресії закритими, влада все робить для того, щоб
знищити інститут уповноваженого з прав людини і щоб призначити на посаду омбудсмена
людину, якою зможе керувати адміністрація президента», — наголосив Одарченко.
Він зазначив, що голосування за обрання нового Уповноваженого відбувалося з грубими
порушеннями законодавства.
За словами Одарченка, це підтверджують члени лічильної комісії, «зі слів яких ясно, що
бюлетені для голосування були ксерокопіями, а не бланки з мокрими печатками», цитує пресслужба «Батьківщини».
«Голосування відбувалось незаконними бюлетенями», — заявив депутат.
Нагадаємо, 24 квітня Верховна Рада обрала нового омбудсмена — урядового
уповноваженого в ЄСПЛ Лутковську. Вона вступить на посаду після прийняття присяги.
8 лютого 2012 року завершився термін повноважень чинного омбудсмена Ніна Карпачової,
яка займала цей пост з 1998 року
Дзеркало тижня

26.04.2012. Німеччина заблокує Угоду про асоціацію Україна-ЄС, якщо
Тимошенко не випустять за кордон
Негуманне поводження з екс-прем’єром Юлією Тимошенко серйозно вплине на
покращення відносин між Євросоюзом та Києвом. Німецькі політики зазначають, що Угода про
асоціацію ЄС з Україною не набере чинності, якщо Тимошенко не відпустять лікуватися за кордон.
Парафована угода про асоціацію між ЄС і Україною не набуде чинності, якщо Тимошенко
не випустять на лікування до Німеччини або будь-якої іншої країни. Про це попередив голова
комітету німецького бундестагу із зовнішньої політики, член Християнсько-демократичного союзу
(ХДС) Рупрехт Поленц.
Крім того, за словами Поленца, німецькі політики обмірковують можливість під час
чемпіонату Європи з футболу 2012 року відмовитися від відвідування матчів в Україні, і відвідувати
тільки ті ігри, які відбудуться у Польщі.
«Президент України Віктор Янукович напевно „зацікавлений в тому, щоб дивитися матчі з
ложі для почесних гостей, в якій не будуть відсутні іноземні гості з ЄС“, — зазначив він.
Як повідомлялося, генеральний прокурор Віктор Пшонка дозволив лікування Тимошенко
за межами Качанівської колонії, де вона перебуває.
Згодом прес-служба Міністерства охорони здоров'я України повідомила, що лікування
Тимошенко планується проводити у відділенні патології хребта та периферичної нервової системи
Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», матеріально-технічна база якої «повністю
відповідає всім вимогам фахівців з Німеччини, погодженим також всіма фахівцями медкомісії
МОЗ» .
У той же час, за словами захисника екс-прем'єра Сергія Власенка, Юлія Тимошенко не
довіряє вибору фахівцями Міністерства охорони здоров'я України лікарні для свого лікування.
Тимошенко наполягає, щоб її лікували відповідно до рекомендацій, наданих незалежними
німецькими лікарями.
Нагадаємо, чинним законодавством можливість лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко
за кордоном не передбачена.
3 квітня лікарі берлінської університетської клініки Шаріте, які раніше обстежили
Тимошенко, запропонували свої послуги в лікуванні колишнього прем'єр-міністра України. У той
же час прес-секретар генпрокурора України Маргарита Велькова заявила, що чинним
законодавством не передбачена можливість лікування Тимошенко за кордоном.
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27.04.2012. «Зелені»: Меркель мала б відвідати Тимошенко у в’язниці

Німецькі політики привітали рішення президента ФРН Ґаука, який на знак протесту проти
порушення принципів правової держави відмовився їхати в Україну. «Зелені» закликали Меркель
відвідати Тимошенко у в'язниці.
Не до насолоди футболом, коли поруч порушуються права людини, вважає чимало
представників політичної еліти Німеччини. Зокрема, «зелені» закликали німецький уряд до
активнішої підтримки федерального президента Йоахіма Ґаука, який на знак протесту проти
порушення принципів правової держави в Україні відмовився їхати до Ялти. Там у середині травня
має відбутися саміт глав держав Центральної Європи.
«Не можна залишати не прокоментованою вендету Віктора Януковича проти політичних
опонентів», - заявив речник партії «Союз 90/Зелені» з питань прав людини Фолькер Бек у розмові
з газетою «Neue Osnabrücker Zeitung». Він вважає, що канцлер Анґела Меркель мала б відвідати
українського екс-прем'єра Юлію Тимошенко у в'язниці й під час перегляду футбольного матчу не
сідати на трибуні поруч з президентом Януковичем.
Голова комісії Бундестагу з міжнародних питань, християнський демократ Рупрехт Поленц
скептично оцінив вимогу до канцлера відвідати Тимошенко у в'язниці. Він висловив сумнів, що
уряд у Києві надасть відповідний дозвіл. Водночас Поленц закликав Україну дозволити
Тимошенко виїхати до Німеччини або іншої країни ЄС для лікування. Її випадок є символом
«систематичного порушення прав людини» в Україні, заявив політик, виступаючи на першому
каналі німецького телебачення ARD. Провідним німецьким політикам він порадив добре подумати
перед тим, як вирушати до України на "Євро-2012".
Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що
відмова німецького державного лідера від візиту - це не якась дрібниця. Він висловив сподівання,
що таке рішення викличе дискусію в Україні й матиме позитивні наслідки для Тимошенко.
Єврокомісар теж не їде в Україну
Оминути Україну вирішив не лише німецький державний лідер. Також його австрійський
колега Гайнц Фішер не братиме участь у саміті центральноєвропейських країн. Єврокомісар з
питань юстиції Вівіан Редінґ скасувала свій візит до України під час "Євро-2012". Як повідомили в
її офісі, про це у відповідному листі вже поінформовано президента УЄФА Мішеля Платіні.
За даними газети «Bild», комісар ЄС пояснила свою відмову порушеннями прав людини в
Україні й тим, як режим поводиться з Юлією Тимошенко. Редінґ планувала побувати на першій грі
чемпіонату на українській території. Ця гра має відбутися в Харкові. Саме в цьому місті в колонії
утримується Тимошенко.
Критика пролунала й від федерального міністра з внутрішніх справ Німеччини ГансаПетера Фрідріха. Він зауважив, що в нього як у міністра, який відповідає за спорт, відразу виникає
проблема, якщо подумати, що в кількох кілометрах від місця проведення європейської першості з
кимось поводяться не за правилами, притаманними цивілізованим країнам.
Дзеркало тижня

26.04.2012. Те, що відбувається з Тимошенко і Луценко шокує
Євросоюз, — посол ЄС

Глава представництва Євросоюзу в Україні Тейшейра заявив, що українська влада ігнорує
стурбованість європейських партнерів, і що без вирішення питання правосуддя в політичних цілях
буде важко відновити процес зближення. Посол зазначив, що за два останні роки імідж і
сприйняття України з боку ЄС на всіх фронтах значно погіршився.
Увага Європейського Союзу наразі прикута до Качанівської колонії, де перебуває експрем'єр Юлія Тимошенко, заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту
Тейшейра.
«Ми бачимо, що нашу стурбованість влади ігнорують, ми бачимо погіршення ситуації і
розуміємо, що без вирішення цього питання (застосування правосуддя в політичних цілях) буде
важко відновити процес зближення, запропонований Україною після „помаранчевої революції“, —
сказав він на зустрічі з журналістами в Львові в четвер.
За словами посла, „питання Тимошенко, Луценка та інших є найбільш видимими
шокуючими в плані дотримання європейських стандартів“.
«Я впевнений, що нерозв'язання цих питань буде мати дуже сильний вплив на процес
підписання Договору про асоціацію. Це рішення кожна з 27 країн ЄС буде приймати сама, а
більшість країн мають дуже рішучу позицію з цього приводу», — сказав посол.
Він припустив, що «українська влада розуміє, що в цілому картинка негативна і
намагається покращити деякі сфери», і ЄС «сприймає це позитивно».
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Зокрема, сказав посол, мова йде про відновлення роботи Бюро євроінтеграції та
координації, а також обіцянки української влади вирішити ситуацію з легалізацією роботи
експертів Євросоюзу в Україну.
Але в цілому, він підкреслив, що за два останні роки «імідж і сприйняття Україні з боку ЄС
на всіх фронтах значно погіршився»
Ukrainian European Perspective

27.04.2012. ЄС вимагає від Януковича пояснити ситуацію з Юлією
Тимошенко
Комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства
Штефан Фюле вимагає від чинної влади України пояснень щодо ситуації, яка склалася під час
примусового перевезення Юлії Тимошенко з в'язниці до лікарні у Харкові в ніч з 20 на 21 квітня.
"Штефан Фюле висловив велику стурбованість останніми повідомленнями про поводження
з Юлією Тимошенко та наполягає на тому, щоб влада України негайно пояснила, що трапилося під
час перевезення Тимошенко з в’язниці до шпиталю 20 квітня, і після", - йдеться у повідомленні
прес-служби Штефана Фюле.
Єврокомісар нагадав владі Україні у особі першого віце-прем’єр-міністра України Валерія
Хорошковського, що для України є критично важливим продемонструвати відданість верховенству
праву та демократичним цінностям для сприяння подальшим крокам щодо підписання та
ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
"Україна має докласти всіх зусиль, щоб розвіяти стурбованість щодо політично
вмотивованих судових процесів та вибіркового застосування правосуддя в рамках широкої судової
реформи", - підкреслив Штефан Фюле.
Єврокомісар наголосив на необхідності дотримання Україною юридичних та гуманітарних
прав захисників та затриманих осіб, включаючи право на медичну допомогу.
У повідомленні зазначається, що ситуація з Юлією Тимошенко стала головною темою
зустрічі Штефана Фюле з Валерієм Хорошковським.
"Ставлення до Юлії Тимошенко та інших не відповідає принципам та цінностям, на яких
базується партнерство ЄС-Україна. Це видима та болюча пляма", - написав Штефан Фюле на своїй
сторінці у соціальній мережі Twitter.
Дзеркало тижня

01.05.2012. Гілларі Клінтон: США стурбовані поводженням з Юлією
Тимошенко
Офіційна Америка слідом за європейськими політиками висловилася з приводу того, що
відбувається з екс-прем’єром.
Сполучені Штати «глибоко стурбовані» тим, як в Україні поводяться з екс-прем'єрміністром Юлією Тимошенко, яка перебуває сьогодні у в'язниці і яка оголосила голодування
протесту. Таку заяву зробила американський держсекретар Гіларі Клінтон.
«США глибоко стурбовані поводженням з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко
та іншими поміщеними у в'язницю членами її Кабінету (міністрів)», — йдеться в заяві Клінтон,
повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на AFP.
Раніше повідомлялося, що кілька європейських політиків скасували свої візити в Україну
через твердження про грубе поводження у в'язниці з українським екс-прем'єром Юлією
Тимошенко.
Нагадаємо, що поштовхом до нової хвилі заяв стала поява в інтернеті фотографії
Тимошенко, на яких екс-прем'єр демонструє сліди побоїв, нібито завданих їй у Качанівській
колонії при транспортуванні в лікарню.
Прокурори ж стверджують, що сліди на тілі ув'язненої виникли в результаті «контакту з
тупими твердими предметами», і Тимошенко можуть звинуватити в нанесенні побоїв самій собі.
Так, 30 квітня офіційний представник уряду Німеччини підтвердив, що канцлер ФРН
Ангела Меркель ставить свою поїздку до України під час Чемпіонату Європи з футболу в
залежність від долі Тимошенко. «Конкретних планів щодо поїздки, як і раніше немає», — сказав
він, уточнивши, що подальше планування залежить від розвитку ситуації навколо ув'язненої
Тимошенко.
До бойкоту Євро-2012 приєднався президент Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу. Зокрема,
він проігнорує церемонію відкриття чемпіонату, яка відбудеться 8 червня 2012, слідом за Меркель
свою поїздку в Україну скасував президент Чехії Вацлав Клаус.
Також європейські політики вирішили бойкотувати саміт держав Центральної Європи,
який повинен пройти 11-12 травня 2012 р. у Ялті.
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Європейський союз розглядає тюремний строк Тимошенко, що почався в жовтні 2011 р., як
політично мотивований. Європейська влада також серйозно стурбована чутками про погіршення
здоров'я колишнього прем'єр-міністра і побиття її тюремними охоронцями.
Дзеркало тижня

03.05.2012. Росія намагалася вплинути на рішення України щодо
Тимошенко, заявили у Кремлі
У Кремлі визнали, що Росія намагалася вплинути на рішення української влади щодо
Тимошенко.
Росія намагалася вплинути на рішення української влади щодо екс-прем'єра Юлії
Тимошенко, яка засуджена на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при
підписанні газової угоди з РФ в 2009 році, повідомило РІА Новини високопоставлене джерело в
Кремлі.
«Чесно? Намагалися (вплинути). В рамках незалежної української судової системи.
Говорили, що стосовно неї ведуться неправомірні дії», — сказав він.
«Вона мала всі санкції від (тодішнього президента України Віктора) Ющенка, і Ющенко
говорив (президенту РФ Дмитру) Медвєдєву, що прем'єр має всі повноваження для підписання
контрактів. Адже виходить, що ми теж уклали неправоможні контракти, а це невірно. Дії влади
стосовно Тимошенко, яка, як ми вважаємо, в рамках своїх повноважень підписала зрозумілі для
нас угоди щодо зрозумілого для нас питання, — звичайно, це накладає певний відбиток на
відносини», — сказав співрозмовник.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Росії закликало українську владу
повністю дотримуватися прав колишнього прем'єр-міністра України.
Окрім того, президент РФ Медвєдєв пізніше назвав неприйнятним переслідування
політичних опонентів в Україні, бо це «кидає тінь на тих, хто такі рішення приймає»
BBC Україна

03.05.2012. Меркель вирішує, чи бойкотуватиме Євро-2012 через
Тимошенко
Ангела Меркель заявила, що вирішить, чи бойкотуватиме чемпіонат Євро-2012 в Україні, у
останній момент
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у четвер, 3 травня, заявила, що ще не вирішила, чи
бойкотуватиме матчі футбольного чемпіонату Євро-2012 в Україні у зв'язку зі ставленням до
ув'язненої екс-прем'єра Юлії Тимошенко, і що найпріоритетнішим питанням для неї наразі є
здоров'я колишнього українського лідера.
"Зробити все можливе, щоб якнайшвидше бачити, що Юлія Тимошенко отримує належне
лікування, зараз є набагато важливішим за мої плани щодо подорожей", - цитує Associated Press
заяву пані Меркель, зроблену у інтерв'ю німецькій газеті Koelner Stadt-Anzeiger.
Ангела Меркель додала також, що пані Тимошенко може лікуватись у Німеччині, якщо
український уряд їй це дозволить.
Президент Німеччини Йоахім Гаук заявив, що бойкотуватиме футбольні матчі, які
відбудуться з 8 червня по 1 липня в Україні в рамках чемпіонату Євро-2012. Аналогічні заяви
зробили президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, а також уряд Австрії.
У Міністерстві закордонних справ Голландії пообіцяли, що урядовці країни не приїдуть до
України на матчі Євро-2012, якщо Київ не поліпшить ситуацію з верховенством права, в тому
числі, у випадку з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.
Офіційний Київ назвав можливий бойкот Євро-2012 "поверненням до холодної війни" і
спробою "зробити спорт заручником політики".
"Привертає увагу той факт, що які б розбіжності не виникали в німецьких політиків з
урядами інших країн, ніхто з них навіть натяком не пропонує бойкотувати великі спортивні
заходи, заплановані у цих державах найближчими роками", - сказав речник українського МЗС
Олег Волошин.
Готова до Євро
Незважаючи на погрози щодо можливого бойкоту Євро-2012 з боку західних урядів,
Україна готова до проведення чемпіонату, - наголосив український віце-прем'єр Борис Колесніков,
відповідальний за проведення фінальної частини Чемпіонату Європи.
"З боку УЄФА немає серйозної критики. Турнір готовий", - сказав у телефонному інтерв'ю
агенції AFP Борис Колесніков, відмовившись конкретно коментувати погрози про бойкот.
У середу, 2 травня, УЄФА заявила, що не має своєї позиції щодо політичної ситуації в
Україні і не втручатиметься у внутрішні справи країни.
Така офіційна заява пролунала після слів європейських політиків, зокрема австрійських та
німецьких, про бойкот української частини футбольного Чемпіонату Європи.
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У своїй заяві головний футбольний орган Європи зазначив, що обов’язок бути незалежним
від політики прописаний у його статуті.
"Невтручання в політичні справи та захист національних асоціацій від будь-яких форм
політичного впливу необхідні, аби підтримувати футбол в дії і забезпечувати його доступність усім
і всюди", - йдеться в заяві.
Президент Польщі Броніслав Коморовський у четвер заявив у інтерв'ю державному
телеканалу, що чемпіонат не є власністю жодного з політиків, і що це "шанс для України показати
себе з найкращого боку".
За його словами, Україна вагається між двома можливими сценаріями: інтеграцією із
західним світом та участю у запропонованому Росією митному союзі.
"З цієї точки зору, Польща побоюється, що бойкотування України може закінчитись тим,
що Україна обере політичний маршрут, альтернативний до євроінтеграції", - сказав він.
Цю тему обговорюють на форумі ВВС Україна Бойкот європейцями Євро-2012: за чи проти?
Ставлення до Тимошенко
Міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле у четвер, 3 травня, заявив у інтерв'ю
газеті Rheinische Post, що угода Євросоюзу про асоціацію з Україною не буде ухвалена, поки
"верховенство права у країні не розвиватиметься у правильному напрямку", пише AFP.
У томучислі, сказав він, це стосується і ставлення до ув'язненої в харківській колонії Юлії
Тимошенко.
Ставленням до пані Тимошенко "глибоко стурбовані" і у США.
"Сполучені Штати глибоко стурбовані ставленням до колишнього прем'єр-міністра Юлії
Тимошенко та інших ув'язнених членів колишнього уряду", - йдеться в заяві Держсекретаря США
Глларі Клінтон, поширеній у вівторок, 1 травня, у Вашингтоні, повідомляє агенція France Press.
Ukrainian European Perspective

07.05.2012. В Європарламенті обговорять справу Тимошенко
У середу в Європейському парламенті відбудеться конференція під назвою "Суд проти Юлії
Тимошенко - поважаючи український закон або порушуючи права людини". В Європарламенті
обговорять справу Тимошенко.
У конференції візьме участь заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін та
представник Гельсінської комітету з прав людини Мікаель Лінгбо. Конференція організована віцепрезидентом групи Прогресивних соціалістів і демократів ЄП Лібором Ручеком.
Раніше повідомлялося, що присутність канцлера Німеччини Ангели Меркель на Євро-2012
в Україну буде залежати від надання Києвом можливості лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко
в Берліні.
Нагадаємо, європейські політики раніше заявляли про свою відмову відвідати Євро-2012
через ситуацію з Тимошенко. В Україною відмовилися їхати глава Єврокомісії Жозе Мануел
Баррозу, президенти Австрії, Бельгії та Нідерландів і канцлер ФРН Ангела Меркель.
Влада Польщі, навпаки, закликали відмовитися від бойкоту української частини
чемпіонату Європи з футболу.

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Світовий банк

Дзеркало тижня

26.04.2012. Світовий банк підтримав вимогу МВФ про підвищення
тарифів на газ для українців
Як виявилося, СБ і МВФ у цьому питанні єдині — тарифи підвищувати потрібно. А значить,
шанси на досягнення компромісу щодо виділення чергового траншу валютного фонду вкрай
низькі, відзначають експерти.
До підвищення тарифів на газ для населення України підштовхує не тільки Міжнародний
валютний фонд (МВФ), але, як виявилося, і Світовий банк (СБ). Там заявили, що не мають
розбіжностей з МВФ у цьому питанні.
Зокрема у СБ підкреслили, що українські ЗМІ неправильно інтерпретували заяву його
віце-президента, коли з посиланням на неї повідомили, що подорожчання буде занадто болючим
для економіки країни і соціально незахищених верств населення, і поспішати з ним не слід,
повідомляє «Коммерсантъ-Украина».
Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня віце-президент СБ Філіп Ле Уеру дав інтерв'ю
телеканалу "Інтер" щодо перспектив співробітництва України та МВФ, яке і зараз розміщено на
сайті.
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У Світовому банку заявили, що Україні не потрібні кредити МВФ «за будь-яку ціну»
У перекладі каналу слова чиновника звучали так: «Я перевіряв цифри вашого бюджету.
Так от, в даний момент немає ніякої необхідності в будь-яких термінових[ кредитах. У
довгостроковій перспективі, можливо, щось і знадобиться. Я знаю, що виділення грошей МВФ
пов'язане з підвищенням ціни на газ. І хочу сказати: якщо ви збільшите тарифи, це вдарить по всім
громадянам. Це неправильно! Для виконання даної вимоги потрібний дуже обережний і
неспішний підхід».
У київському представництві СБ стверджують, що слова Філіпа Ле Уеру були «повністю
спотворені». Незважаючи на це, "Інтер" наполягає на коректності свого перекладу.
Зазначимо, що цей візит української місії не можна назвати результативним. Після його
завершення перший заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова не повідомила про
зрушення у переговорному процесі, лаконічно зазначивши, що переговори з МВФ тривають.
Експерти попереджають, що ця заява СБ є негативним сигналом для української
економіки.
«Підтримка Світового банку була б дуже доречною для уряду хоча б для того, щоб
переконати українських громадян в тому, що вимоги МВФ надмірні. Але тепер виходить, що ще
один міжнародний фінансовий інститут акцентує увагу на необхідності якнайшвидшого
підвищення тарифів, що вкрай невигідно у нинішній політичній ситуації», — відзначає директор
економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин. Аналітик ІК Dragon Capital Олена
Бєлан прогнозує, що українській владі все ж таки доведеться погодитися з вимогами МВФ, але
навряд чи це відбудеться до парламентських виборів.
Нагадаємо, що МВФ вимагає від України підвищити тарифи на газ для населення до
економічно обгрунтованого рівня. При цьому Фонд зазначає, що уряд повинен натомість
представити компенсатори, які б згладили зростання тарифів для найменш незахищених верств
населення.
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
місія фонду, що працювала в березні-2011 в Києві, 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 України Микола Азаров в січні заявив, що Україна в 2012 році зможе
обійтися без нових кредитів МВФ, як вона це зробила в 2011 році. Водночас 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 відповідні
механізми компенсації.

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ

Дзеркало тижня

26.04.2012.Медвєдєв сподівається, що Янукович подолає стереотипи у
відносинах з РФ

Президент РФ сподівається, що Януковичу вдасться керуватися прагматизмом, більшою
мірою враховувати українські інтереси. Незважаючи на певні протиріччя та суперечки, Медвєдєв
назвав відносини з Україною товариськими.
Президент РФ Дмитро Медвєдєв сподівається, що українському керівництву вдасться
подолати деякі стереотипи у партнерських відносинах з Росією.
«Я просто сподіваюся, що і українському істеблішменту, і президенту Януковичу при
прийнятті рішень вдасться, по-перше, подолати деякі стереотипи, які тяжіють над ними, ну і
керуватися прагматизмом, більшою мірою враховувати українські інтереси», — сказав Медвєдєв в
інтерв'ю російським телеканалам.
Він додав, що з Україною і колишнім президентом країни Віктором Ющенком відносини
були дуже важкі. «А зараз відносини інші. Незважаючи на певні суперечності, які ми з
українськими партнерами ведемо, це все-таки партнерські, товариські відносини», — сказав
президент РФ.
Говорячи про відносини з Білоруссю, Медвєдєв зазначив: «У нас особливі відносини, у нас
Союзна держава».
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«Не приховую, що ми часто сперечалися з президентом Лукашенком, він людина
непроста, емоційна, але він прийняв важливі для себе рішення, подивився у різні боки — і прийняв
важливі для себе рішення. Він був одним з ініціаторів підписання угоди про Митний союз, зараз є
одним з таких активних двигунів реалізації ідеї Євразійського економічного союзу. Мені здається,
це гідна позиція, і ми будемо розвивати стосунки з Білоруссю», — підкреслив Медвєдєв.
Нагадаємо, Медвєдєв залишає пост глави держави 7 травня і, як очікується, після
інавгурації обраного президента Володимира Путіна очолить російський уряд.
Дзеркало тижня

26.04.2012.Умови базування ЧФ у Криму мінятися не будуть
Україна не робила жодних заяв про те, що необхідно переглянути або змінити умови
базування Чорноморського флоту у Криму.
Умови базування російського Чорноморського флоту в Україні в осяжній перспективі
кардинально переглядатися не будуть. Про це заявив міністр оборони РФ Анатолій Сердюков.
«У нас немає ніяких даних про те, що Україна планує щось переглядати або змінювати. Все
в рамках попередніх домовленостей», — сказав він.
За його словами, це підтвердив перший візит до Росії нового міністра оборони України
Дмитра Саламатіна. «Він не робив жодних заяв про те, що потрібно щось переглянути або
змінити», — сказав Сердюков.
Сердюков повідомив, що в ході зустрічі з українським міністром обговорювалися питання
пов'язані з функціонуванням комплексу з підготовки льотчиків палубної авіації НИТКА, що
знаходиться в Криму, 31-го випробувального полігону (Феодосія). «Ми дали вказівки експертам,
щоб вони більш активно цими напрямками займалися», — сказав він.
За словами міністра, у нього склалися довірчі відносини з головою військового відомства
України ще тоді, коли Саламатін очолював держкомпанію «Укрспецекспорт». «Він кілька разів
приїжджав до мене, ми обговорювали низку запитань, зустрічалися на збройових виставках,
зокрема, — у Нижньому Тагілі, де обговорювали часткову участь України у модернізації танків Т72», — сказав міністр.
За оцінкою міністра, відносини військових відомств Росії і України останнім часом
розвиваються у конструктивному руслі.
BBC Україна

27.04.2012. Харківські угоди - ганьба для України
Україно-російські газові угоди, підписані у Харкові президентами України і Росії Віктором
Януковичем і Дмитром Медведєвим 21 квітня 2010 року і ратифіковані 27 квітня, нині не
викликають захоплення у представників влади, а незалежні експерти взагалі вважають за краще їх
розірвати.
Згідно із "харківськими угодами", в обмін на 100-доларову знижку на кожній тисячі
кубометрів російського газу Україна погодилася подовжити базування у Криму Чорноморського
флоту Росії. Укладені 1997 року україно-російські угоди передбачали, що російський флот має бути
виведено з української території до 2017 року. "Харківські угоди" подовжили цей термін до 2042
року.
Саме через цю умову - подовження перебування у Криму російського флоту - під час
ратифікації угоди в українському парламенті розгорілися справжні Клацнути баталії із
застосуванням димових шашок та яєць, якими депутати від опозиції жбурляли у спікера
Володимира Литвина.
Тепер, два роки після буремної ратифікації, голова парламенту каже, що той крок був не
найкращим, але єдино можливим:
"Як мені бачиться сьогодні, за тієї ситуації це був єдиний крок, який дозволив зверстати і
ухвалити бюджет і забезпечити розвиток економіки у тому стані, який ми сьогодні маємо. Єдине не було продовжено цей процес, у той час як декларувалися наміри, що це лише перший
невідкладний крок, а далі поглиблюватимуться домовленості, які дозволять вирішити газову
проблему. Частково проблема газу була розв'язана - на 100 доларів ціну на газ було зменшено.
Звісно, це не те, що мають інші країни, але ж і ми іншого газу, окрім російського, не маємо", заявив пан Литвин журналістам.
Депутат від Партії регіонів Інна Богословська, яка очолює спеціальну комісію із
розслідування обставин підписання у січні 2009 року україно-російських газових угод, каже, що
саме ці угоди треба розглядати як фактор, який призвів і до підписання "харківських" угод.
Інна Богословська вважає, що "харківські угоди" не є надто вигідними для України, однак,
за її словами, у чинної влади не було іншого виходу.
"Можна багато говорити про "харківські угоди", але ви подивіться на самі газові контракти,
які збитки там були закладені. Крім того, "харківські угоди" – це чотири мільярди доларів економії
на рік. Якби у нас не було цієї знижки на газ, то Україна, цілком можливо, була б банкрутом ще у
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2010 році. І той, хто каже, що угоди треба денонсувати, хай також відповість, де знайти чотири
мільярди доларів, які покриває ця 100-доларова знижка", - твердить Інна Богословська.
Інна Богословська також висловила припущення, що денонсувати "харківські угоди" можна
лише у пакеті з денонсацією самих газових угод, укладених урядом Юлії Тимошенко у січні 2009
року. За підписання цих угод восени 2011 року Юлію Тимошенко засудили до семи років
позбавлення волі.
Газ в обмін на флот
Водночас екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що укладені у квітні
2010 року "харківські угоди" є вкрай невигідними для України, і їх варто було б денонсувати.
"Газ довгий час був елементом безпеки, а ця влада ще більше посилила цю залежність. У
нас традиційно газ пов'язується із безпекою. Власне від 1997 року, коли російський флот отримав
прописку у Криму, відтоді його перебування оплачувалося газом. Ця влада пішла ще далі,
продовживши цю зв’язку газ-флот ще на 25 років", - каже пан Огризко.
"Безумовно, це помилка і цю помилку треба якомога швидше виправляти, бо черговий рік
у харківських обіймах для України означає чергові збитки. Дамоклів меч базування
Чорноморського флоту в Криму є очевидною загрозою для безпеки України", - додав екс-міністр.
На думку екс-міністра, якби у 2010 році Україна несподівано не змінила свою позицію,
російський Чорноморський флот був би успішно виведений з України до 2017 року, як і
передбачалося в попередніх угодах. Пан Огризко, який очолював МЗС України у 2007-2009 роках,
твердить, що у 2009 році російська влада почала готуватися до евакуації ЧФ з Криму.
Утім всі - і ті, хто захищає "харківські угоди", і ті, хто закликає до їхньої денонсації,
погоджуються з тим, що вони так і не стали поштовхом до подальшого перегляду газових
контрактів, як на це сподівалася українська влада.
Натомість, новою умовою перегляду контрактів Росія висунула ще одне ключове питання
для безпеки України - можливість контролю над українською газо-транспортною системою.
Далі газ в обмін на трубу?
Як каже директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, з
одного боку питання збереження контролю над ГТС є дуже важливим для України, а з іншого - без
отримання цього контролю навряд чи щось інше змусить російську сторону переглядати
контракти. Відтак, ситуація ще довго залишатиметься такою, як і зараз.
"Через специфіку української ГТС у нас не виділені магістральні транзитні маршрути. І
через ті ж самі труби, якими російський газ іде до Європи, газ іде і до внутрішніх споживачів в
Україні. Отже, передача газогонів під контроль Газпрому означатиме передачу контролю над
енергопостачанням всієї української економіки, включно із підприємствами, які вже є
приватними. А без цього Росія не зацікавлена в ухваленні швидких рішень, бо з точки зору
інтересів Росії кращого контракту, ніж нині є з Україною, просто немає, і кожен день цього
контракту приносить Газпрому надприбутки", - каже Олександр Тодійчук.
Водночас, він радить не лякатися погроз Газпрому, який заявляє, що без згоди України на
передачу Росії контролю над ГТС та з будівництвом обхідних газопроводів українська труба
перетвориться на металобрухт.
"У мене була одна знайома, яка на базарі завжди питала: а скільки коштує ваша паршива
курка? Я у трубопровідному транспорті працюю з 1978 року, і маю сказати, що російська ГТС
побудована із тих самих труб, за тими самими технологіями і тими самими будівельниками. І якщо
у нас ГТС, як вони кажуть, купа металобрухту, то те ж саме можна сказати і про російську".
Водночас експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук вважає, що певні
зрушення в україно-російських газових переговорах можна очікувати всередині травня, коли
український президент Віктор Янукович має зустрітися із Володимиром Путіним, який на той час
офіційно вступить на посаду президента Росії.
"Гадаю, травневі переговори вже окреслять, куди ми далі будемо рухатися із Росією. Я не
виключаю, що ми навіть можемо почати отримувати газ із Європи по реверсу, і нам це подадуть як
велику перемогу Києва. А насправді його постачатиме якась компанія, дуже пов'язана із
Газпромом. Так ми і контрактів з Росією не змінимо, але не змінимо і кінцевого постачальника Газпром",- вважає Юрій Корольчук.
Утім, існує ще один варіант розвитку подій - жодних кардинальних змін до початку нового
опалювального сезону, коли, як каже екс-міністр енергетики Іван Плачков, позиція Києва на
переговорах стає ще більш слабкою.
"Переговори відновляться не раніше кінця літа, напередодні опалювального сезону, бо це є
вигідним для Росії. Саме у цей період можна змусити Україну погоджуватися на швидкі і важкі
кроки, як, власне, це відбувалося завжди", - припускає колишній урядовець.
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01.05.2012. Російському бізнесу в Україні заважають конфлікти з
силовиками і податковою, — посольство РФ
У ряду російських компаній, що працюють в Україні, є претензії щодо повернення податку
на додану вартість, авансових зборів податку на прибуток, завищення митницею вартості ввезених
товарів.
Умови роботи російських компаній і банків в Україні не можна назвати легкими. Крім
цілком природних корпоративних спорів, росіянам часто доводиться конфліктувати з силовими і
фіскальними структурами української держави, від яких бізнес чекає підтримки і захисту.
Про це в коментарі виданню ZN.UA повідомив радник, керівник групи економічної
політики Посольства Росії в Україні Олексій Урін.
Урін зазначив, що російський бізнес вкладає дуже значні кошти в українську економіку і,
створюючи робочі місця і сплачуючи податки в бюджет країни, зацікавлений у надійному захисті
своїх інвестицій.
Однак, за його словами, у ряду компаній є претензії щодо повернення податку на додану
вартість, авансових зборів податку на прибуток, завищення митницею вартості ввезених товарів.
«Окрема проблема — рішення судів, які часто відмовляють російським кредитним
установам у задоволенні їх законних претензій і стають на бік несумлінних боржників. Поширена
практика судового схвалення неповернення кредитів банкам з російським капіталом, що,
звичайно, ускладнює кредитування українських компаній. Через високі банківські ризики чесні
підприємці не можуть розраховувати на дешевий кредит, а це б'є по економіці в цілому», — вважає
Урін.
Радник нагадав про конфлікти навколо «Укртатнафти», російські акціонери якої в 2007
році були позбавлені частки в цьому підприємстві, і навколо Запорізького алюмінієвого комбінату
(ЗАлК), контрольний пакет якого за рішенням суду російський «Русал» зобов'язаний повернути
Україні.
«Такі конфлікти не йдуть на користь інвестиційному і політичному іміджу України.
Упевнений, що і російський, і український бізнес, наші держави в цілому зацікавлені в мирному,
позасудовому вирішенні виникаючих протиріч», — зазначив дипломат.
Ukrainian European Perspective

07.05.2012. Зурабов чекає від Путіна додаткового імпульсу в бік
України
Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло Зурабов вважає, що вступ
Володимира Путіна на пост Президента Росії дасть додатковий імпульс до розвитку українськоросійських відносин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Зурабов сказав сьогодні у Російськоукраїнському культурному центрі під час трансляції церемонії інавгурації В.Путіна.
Посол відзначив, що Україна залишається для Російської Федерації найближчим
стратегічним партнером. За його словами, про це повинен нагадати той факт, що цього року буде
відзначатися 15-та річниця підписання Великого договору між РФ і Україною.
«Ми вважаємо, що обрання Володимира Володимировича Путіна і його вступ на посаду
Президента Російської Федерації, безумовно, дасть додатковий імпульс, поштовх до розвитку
наших двосторонніх відносин», - сказав М.Зурабов.
Він повідомив, що одним з перших документів, які підпише В.Путін як Президент РФ, буде
запрошення Президенту України Віктору Януковичу на неформальний саміт глав країн - учасниць
СНД, який відбудеться 15 травня в Москві.
Також, за словами М.Зурабова, В.Путін привітає В.Януковича з річницею Великої
Перемоги.
Ukrainian European Perspective

08.05.2012. Президента України Віктора Януковича не запросили до
Москви на інавгурацію Путіна

У понеділок зранку прес-секретар президента України Дарка Чепак сказала Бі-Бі-Сі, що
Віктор Янукович не поїхав в Москву, а Україна буде представлена на високому рівні, а в МЗС
підтвердили, що на інавгурації був присутній посол України в Росії Володимир Єльченко.
Росія пояснює незапрошення зарубіжних голів держав усталеною традицією. Керівник
справами російського президента Володимир Кожин сказав, як повідомила агенція РИА "Новости"
, що президентів не кличуть саме "за усталеною практикою".
Деякі українські політики та експерти твердять, що незапрошення зарубіжних лідерів на
інавгурацію російського президента стало результатом страху, що це може обернутися негативом
для самої Росії і її керівництва.
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"Росія дуже ревниво ставиться до своєї репутації. Чим гірше в країні, тим більше вона
добивається поліпшення свого реноме у світі. Вони не запрошують, аби не нариватися на відмову.
Навіть, якщо один президент відмовиться, то це буде удар по іміджу", - переконаний аналітик з
міжнародних питань і проблем безпеки Євген Жеребецький.
У Києві сподіваються на неформальний саміт СНД у Москві 15 травня, під час якого має
відбутися зустріч Віктора Януковича та Володимира Путіна. Але експерти відзначають, що така
розмова буде проходити на тлі і під впливом нещодавніх заяв Путіна про нові інтеграційні проекти
на пострадянському просторі і наміри нового російського президента посилити вектор такої
інтеграції, залучивши до неї і Україну.
Директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов сподівається, що
саміт вплине на двосторонні взаємини, але не думає, що Москва змінить свої позиції, зокрема,
щодо газу.
"Оскільки Путін зробив інтеграційні проекти на пострадянському просторі фактично своїм
основним зовнішньополітичним завданням, то він буде діяти в цьому напрямку. На саміті не буде
вирішуватися питання газу, але графік зустрічей буде визначений. Не з вини Росії те, що
переговори знову "зависли". М'яч на стороні України. І Росія чекає, що Україні важливіше –
дешевий газ чи примарна євроінтеграція", - попереджає Володимир Корнілов.

США ТА КАНАДА
Дзеркало тижня

03.05.2012. Американський сенатор закликав не знижувати тиск на
Україну і Білорусь
Сенатор США, республіканець Джон Маккейн заявив, що Україна не може мати тісні
зв’язки з Європою, поки нинішня влада не перестане вибірково переслідувати політичних
опонентів. Він також вважає, що не варто зменшувати тиск на Олександра Лукашенка. На думку
сенатора, США і ЄС повинні і надалі зміцнювати загальний фронт і разом вимагати звільнення всіх
політичних ув’язнених.
Сенатор США, республіканець Джон Маккейн заявив, що США і Євросоюз зобов'язані не
знижувати тиск на Київ і Мінськ, яких на Заході критикують за переслідування опозиціонерів.
«Не час зменшувати тиск на Лукашенка. США і ЄС повинні і надалі зміцнювати загальний
фронт і разом вимагати звільнення всіх політичних ув'язнених і проведення вільних та чесних
виборів», — заявив сенатор, виступаючи на конференції у Вільнюсі в четвер.
Назвавши Білорусь «останньою диктатурою в Європі», Маккейн заявив, що санкції, які
застосовуються до авторитарного режиму Лукашенка, сприяли звільненню колишнього кандидата
на пост президента Андрія Саннікова і його соратника Дмитра Бондаренка.
«Влада України зазнає осуду за те, що екс-прем'єр цієї країни Юлія Тимошенко та її
прихильники перебувають в ув'язненні, так що українській владі нічого розраховувати на більш
тісні зв'язки з ЄС, якщо там як і раніше будуть переслідувати політичних опонентів», — зазначив
сенатор США.
«Україна не може мати тісні зв'язки з Європою, поки нинішня влада не перестане
вибірково переслідувати політичних опонентів і беззастережно не звільнить від покарання всіх
ув'язнених лідерів опозиції і не проведе вільні та чесні вибори», — підкреслив сенатор Маккейн.
У парламенті Литви в четвер проходить міжнародна конференція «Роль парламентаріїв у
зміцненні демократичних держав Східної Європи: шлях до демократичного суспільства».
У роботі конференції беруть участь один з лідерів російської опозиції Борис Нємцов,
голова Комітету закордонних справ Сенату Польщі Влодзімеж Цімошевич, голова Комітету з
питань євроінтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк, віце-спікер парламенту Грузії Гігі
Церетелі, один з лідерів білоруської опозиції Анатолій Лебедько.

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
BBC Україна

26.04.2012.
озброєнь?

Чи

увійде

Україна

на

латиноамериканський

ринок

Країни Латинської Америки зацікавлені в українських БТРах і танках
Країни Латинської Америки стали останнім часом сферою посилених українських інтересів.
Після відвідання у січні цього року Бразилії, нині міністр закордонних справ Костянтин Грищенко
здійснює турне іншими латиноамериканськими країнами. Це – Аргентина, Перу, Парагвай,
Уругвай. Серед економічних і політичних питань обговорюються і проблеми військового
співробітництва.
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Керівник департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин сказав ВВС
Україна, що плюсом країн Латинської Америки в контексті військової співпраці є те, що там немає
конфліктів і обмежень на постачання озброєнь.
"Через позитивний досвід військово-технічної співпраці ще за радянських часів в
Латинській Америці великий авторитет мають українські підприємства з вироблення зброї,
зокрема, бронетанкової техніки. Українські БТРи, які популярні на азійському континенті,
заслужили авторитет і в інших регіонах. Але ключова сфера, близька до військово-політичної, - це
співпраця в аерокосмічній галузі. Є великий інтерес до літаків Антонова. МЗС сьогодні робить
більший акцент на просуванні продукції, яка раніше була частиною військово-промислового
комплексу", - каже Олег Волошин.
Україна розглядає нинішній візит пана Грищенка до країн Латинської Америки як спробу
активнішого проникнення на ринки континенту, в тому числі - ринки озброєнь. Експерти говорять
вже про багаторічні зв'язки у військово-технійчній сфері.
Наприкінці 90-років Київ уклав контракт на поставки до Еквадору комплексів протиповітряної оборони "Оса" та контракт на поставки партії винищувачів-штурмовиків Су-27. Перу
здійснив закупки 9 військово-траспортних літаків Ан-32. А Венесуела замовила в України партію
прикордонних катерів і гелікоптерів Мі-8.
Росія і Китай
Директор військових програм Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Сергій
Згурець сказав ВВС Україна, що Латинська Америка є другим за величиною ринком після
азійського, куди постачається українська зброя, але послався на посилення конкуренції з боку Росії
і Китаю.
"Чим далі, тим складніше виглядає ситуація на цьому ринку, тому що там "піднімають
голову" конкуренти, про яких Україна раніше не згадувала. Коли ми говоримо, приміром, про
Перу, то ця країна реалізує низку програм щодо переоснащення своїх Збройних сил. В тому числі
ця країна виявляє інтерес до важкої бронетехніки, зокрема, танків. Впродовж останніх років між
собою "сперечалися" українські танки і китайські танки МБ-2000, оснащені українськими
двигунами. Саме навколо Перу виникла ситуація, коли українське підприємство з виробництва
бронетехніки заявило протест, мовляв, якщо Китай буде постачати танки з українськими
двигунами, то Україна не буде продавати агрегати для цього контракту. Бо це шкодить просуванню
українських танків на латиноамериканський ринок",- каже Сергій Згурець.
Нині ситуація з Перу, вважає військовий оглядач, дещо "зависла".
Водночас пан Згурець вважає, що проблема з Перу полягає в цілому в тому, що там важко
зрозуміти, хто ухвалює рішення щодо купівлі озброєнь, і Китай, який має більші можливості –
фінансові і економічні - поступово завойовує ринок Латинської Америки, починаючи з Перу.
Щодо Парагваю і Уругваю, то ці країни, вважають військові експерти, виглядають менш
привабливими у контексті військово-технічної співпраці з Україною.
Зброя в кредит
Ще раніше Україна, за різними оцінками, входила до десятки найбільших експортерів
зброї. Потім ця ситуація дещо змінилася. Нині, за оцінками Стокгольмського інституту СІПРІ і
дослідницької служби Конгресу США, Київ втратив передові позиції.
Хоча Сергій Згурець переконаний, що висновки міжнародних інституцій не відображають
реальний стан із експортом озброєнь.
Разом з тим військовий оглядач посилається і на певні недоліки української стратегії
просування озброєнь на світові ринки.
"Якщо Україна хоче продавати зброю і отримувати відразу за це кошти, то конкуренти
роблять по-іншому. І Китай, і Росія відкривають кредитні лінії, які дозволяють покупцеві
розраховуватися впродовж тривалого часу. На сьогодні не існує жодного ембарго на постачання
озброєнь до основних країн Латинської Америки. Тиск з боку конкурентів - політичний чи
економічний – може бути компенсований наполегливістю української сторони для реалізації
контрактів. І в цьому контексті більшим викликом є неспроможність побудувати комплексну
систему просування озброєнь шляхом створення преференцій для покупця. Тоді б ми змогли
конкурувати і з Китаєм і Росією", - переконаний військовий експерт.

КРАЇНИ ЄВРОПИ

Дзеркало тижня

23.04.2012. Німецькі урядовці ігноруватимуть гру своєї збірної у
Харкові через солідарність з Тимошенко
Німецькі урядовці відмовляються їхати на гру своєї збірної на Євро-2012 у Харків на знак
протесту проти утримання Юлії Тимошенко в Харківській колонії. Натомість на гру Німеччини
проти Португалії, яка пройде у Львові, зареєструвалось вже п’ять чиновників уряду Меркель.
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Члени кабінету Ангели Меркель відмовляються їхати на гру німецької збірної на Євро2012, яка відбудеться в Харкові. Про це повідомляють джерела Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Гра збірної Німеччини проти Голландії відбудеться в Харкові, і за даними видання, жоден
з членів уряду не збирається відвідувати цю гру на знак протесту проти утримання Юлії
Тимошенко в Харківській колонії.
У свою чергу на гру Німеччини проти Португалії, яка пройде у Львові, зареєструвалось вже
п’ять чиновників уряду Меркель.
«Федеральний уряд знає про політичну чутливість проблеми та несе відповідальність за
ставлення до цього», — зазначив уповноважений Німеччини з прав людини Маркус Льонінг,
коментуючи можливі наслідки дій німецької влади.
Як відомом, посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот вважає, що в даний час
немає приводу для зустрічі президента України Віктора Януковича з Меркель. «На даний момент
безпосереднього приводу для такої зустрічі немає. Якщо Німеччина стане учасником фінального
матчу (Євро-2012), то, можливо, такий привід з'явиться», — сказав він. Як відомо, остання зустріч
Януковича і Меркель відбулася у Варшаві у вересні 2011 року
Ukrainian European Perspective

25.04.2012. Поки
Великобританія

Тимошенко

у

в'язниці,

асоціації

не

буде,

-

Англія говорить, що прогрес в питанні ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною
малоймовірний, поки лідери опозиції залишаються у в'язниці.
Як повідомляє прес-служба посольства Великобританії в Україні, посольство здивоване
повідомленнями в українських ЗМІ, що радник британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона з
питань Європи та глобального розвитку Іван Роджерс під час зустрічі з міністром закордонних
справ України Костянтином Грищенком нібито "висловив сподівання, що Угода про асоціацію між
Україною та ЄС буде підписана до кінця поточного року".
"Ця інформація не відповідає дійсності. На цій зустрічі пан Роджерс підкреслив, що
Великобританія послідовно заявляла, що Угода про асоціацію і Угода про глибоку та всеосяжну
зону вільної торгівлі не будуть підписані і ратифіковані, поки в'язні в результаті недосконалих
судових процесів лідери опозиційних сил не будуть звільнені і не будуть мати можливість вільно
брати участь у політичному житті України", - сказано в повідомленні.
Британія підкреслює, що підписання та ратифікація вищезазначених договорів "навряд чи
відбудеться, поки Україна не продемонструє свою прихильність демократичним реформам,
зокрема, у сфері захисту прав людини та утвердження верховенства права".
Deutsche Welle

26.04.2012.Президент Німеччини відмовився їхати в Україну

Порушення принципів правової держави з боку української влади затьмарюють відносини
між Києвом і Берліном. Німецький президент Йоахім Ґаук відмовився їхати до України.
Федеральний президент Німеччини Йоахім Ґаук відмовився від участі в зустрічі
державних лідерів центральноєвропейських країн, яка має відбутися в середині травня в Ялті,
пише в четвер впливова мюнхенська газета Süddeutsche Zeitung. За інформацією видання, своє
рішення Ґаук ухвалив, проконсультувавшись з німецьким канцлером Анґелою Меркель. Як
повідомляє газета, такий крок зроблено на тлі серйозного занепокоєння керівництва Німеччини
долею колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко.
Українське посольство в Берліні вже поінформували про те, що Ґаук відмовився прийняти
запрошення на участь у заході, підтвердили у відомстві федерального президента Німеччини на
запит видання. При цьому один з речників наголосив на тому, що «закордонні візити
федерального президента завжди відбуваються в тісній домовленості з федеральним урядом».
Тиск на Україну зростає
Тим часом міністр юстиції ФРН Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер від імені німецького
уряду закликала Україну «припинити всі дії, які порушують права Юлії Тимошенко». «Вона
потребує термінового медичного лікування», - заявила міністр у розмові з газетою Passauer Neue
Presse. За її словами, слід очікувати зростання політичного тиску на Україну, аби домогтися
припинення в цій країні порушення прав людини.
Водночас Лойтгойссер-Шнарренберґер зауважила, що бойкотувати європейську футбольну
першість в Україні не варто. «Слід залишатися в діалозі з урядом у Києві. Інакше ми нічого не
зможемо зробити для пані Тимошенко», - сказала німецький міністр. На її переконання, завдяки
"Євро-2012" ситуація в Україні потрапить під ретельне спостереження.
Мінімальне спілкування
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Німецькі політики нині дискутують про те, чи варто відвідувати Україну під час
європейської футбольної першості. Саме на українських стадіонах німецька збірна зіграє свої
перші три гри.
За даними газети Süddeutsche Zeitung, зараз розмірковують на тим, аби під час можливих
поїздок на Євро-2012 федерального президента, канцлера або міністрів звести їхнє спілкування з
українським керівництвом до мінімуму.
Deutsche Welle

26.04.2012. Янукович – на шляху до ізоляції: саміт у Ялті може стати
провальним
Президент Янукович веде Україну до міжнародної ізоляції. Так оглядачі прокоментували
DW відмову президентів Німеччини та Австрії відвідати саміт глав держав Центральної Європи 1112 травня у Ялті.
Саміти глав держав країн Центральної Європи збирають щороку у травні лідерів країн
регіону. Цей форум, хоч і не має формального характеру, є важливою міжнародною подією – торік
у саміті у Варшаві взяли участь 20 президентів, у тому числі почесний гість форуму – президент
США Барак Обама. Щоправда, не обійшлося і без демаршів – лідери декількох країн, у тому числі
Сербії і Румунії, відмовилися приїхати, протестуючи проти запрошення на зустріч президента
Косова, державність якого ці країни не визнають.
18-ий саміт глав держав Центральної Європи у Ялті, імовірно, теж відбудеться за
відсутності низки європейських лідерів. Цього разу проблема – політична ситуація в Україні.
Першим про свою відмову їхати на саміт до Ялти заявив президент Німеччини Йоахім Ґаук. Про
те, що Ґаук не прийняв запрошення Віктора Януковича, у відомстві президента повідомили одразу
після того, як стало відомо про голодування ув’язненої лідера опозиції Юлії Тимошенко, яка
заявляє про знущання і побиття її співробітниками харківської тюрми. У Відомстві федерального
президента повідомили, що рішення глави держави не їхати до Ялти було ухвалене саме з огляду
на поводження з Юлією Тимошенко та іншими політичними в’язнями.
Жорсткий сигнал від правозахисника зі Східної Німеччини
«Президент Ґаук – сам у минулому активний учасник правозахисного руху у Східній
Німеччині. Він хоче подати президенту Януковичу чіткий сигнал про те, що Німеччина не буде
миритися із нинішнім станом речей»,- прокоментував рішення німецького президента у розмові з
Deutsche Welle експерт Фонду Аденауера Ніко Ланґе. За його словами, українська влада у
поводженні з ув’язненими не зважає на права людини.
Рішення Йоахіма Ґаука не їхати до Ялти було узгоджене з канцлером Анґелою Меркель,
повідомив речник президента. Такий крок глави держави підтримав і міністр закордонних справ
Німеччини Ґідо Вестервеллє. «Це правильне рішення»,- сказав міністр журналістам, перебуваючи
з візитом у Брунеї. Вестервеллє нагадав про вимогу німецького уряду, аби Юлія Тимошенко
отримала належну медичну допомогу і запропонував лікування екс-прем’єра та її ув’язнених
соратників у Німеччині. З огляду на політичну ситуацію в Україні глава німецького МЗС заявив:
«Той, хто хоче рухатися у напрямку Європейського Союзу, має знати, що ми – спільнота цінностей,
яка покладається насамперед на засади правової держави»,- наголосив Ґідо Вестервеллє,
нагадуючи про бажання України і Євросоюзу підписати Угоду про асоціацію.
Ґаук, Фішер – хто наступний?
В Адміністрації українського президента Deutsche Welle не надали інформації про те, які
саме державні лідери прийняли запрошення Віктора Януковича. Тим часом стало відомо про
відмову, щонайменше, ще двох президентів. У відомстві президента Австрії Deutsche Welle
повідомили, що Гайнц Фішер також не братиме участь у ялтинському саміті. «Президент не
прийняв запрошення на цей саміт з причин щільного робочого графіка і повідомив про це
українську сторону ще три тижні тому»,- повідомила речниця Фішера.
Крім того, на саміт, імовірно, не приїде президент Чехії. Такою інформацією з
українськими журналістами поділився глава представництва ЄС в Україні Жозе Тейшейра.
Експерт Центру Разумкова Валерій Чалий вказує на те, що Німеччина і Австрія, разом з
Чехією та Угорщиною, є країнами, які 1993 року були ініціаторами самітів глав держав
Центральної Європи. Тому президенти цих держав щороку є неодмінними учасниками саміту.
«Неприбуття президентів Австрії і Німеччини - це чіткий сигнал: якщо політичні переслідування в
Україні триватимуть, ніяких успішних міжнародних заходів в Україні не буде», - зауважує Чалий.
Він вказує на те, що довіра європейських лідерів до Януковича практично зруйнована, а зрушення
у відносинах з ЄС можливі лише після парламентських виборів восени. Україна вперше приймала
саміт глав держав Центральної Європи 1999 року у Львові, нагадує Валерій Чалий. «Адміністрація
президента Кучми подавала проведення того саміту як визначний сигнал поступу на шляху

40 of 44

41 of 44

INTERNATIONAL WEEKLY #15-16 (23.04.-08.05.2012)

європейської інтеграції України», - нагадує експерт. Утім, вдруге цей саміт Україна прийматиме за
інших обставин.
«Небачена криза у відносинах Києва і Берліна»
Як зазначив у розмові з Deutsche Welle колишній посол Німеччини в Україні Дітмар
Штюдеманн, сьогодні відносини між Берліном і Києвом переживають кризу, якої у новітній історії
двох країн ще не було. «І за президентства Кучми, і за президентства Ющенка виникали труднощі.
Але всі ці питання вдавалося вирішити на політичному і дипломатичному рівні без такого
кричущого загострення. Утім, нині ситуація інакша: вже не один місяць весь цивілізований світ
звертається до українського керівництва, вказуючи на неприйнятність політичних переслідувань
Юлії Тимошенко та інших колишніх урядовців. Але нічого не відбувається», - критикує
Штюдеманн. За його словами, Віктор Янукович у відносинах з ЄС «зачиняє двері, не знаючи, чи
знайде він ключ, аби потім їх знову відкрити».
«Це глибоко непрофесійно. Або Янукович відокремлений від зовнішнього світу і не
усвідомлює, що відбувається навколо, або він і його оточення настільки недалекоглядні, що не
можуть передбачити наслідки своїх дій», - дивується німецький дипломат. Штюдеманн вказує на
те, що переслідування опозиції в Україні за лічені тижні до «Євро-2012» опинилися на перших
шпальтах німецьких видань. «Це іміджева катастрофа. Я не знаю, як Україна буде з цього
вибиратися», - каже Дітмар Штюдеманн.
На шляху до ізоляції
Про те, що сприйняття України в Європі може суттєво погіршитися і зіпсувати майбутню
європейську футбольну першість, говорить і Ніко Ланґе. «Президент Янукович продовжує
прямувати у міжнародну ізоляцію. Цей шлях веде у глухий кут. Адже не лише Захід, але й Росія
засудили те, що відбувається із Тимошенко. Янукович ризикує не лише втратити шанс на
зближення з Європейським Союзом, але й шанс гідно провести «Євро-2012»,- застерігає Ланґе. Як
зауважує німецький експерт, часу для виправлення ситуації у Віктора Януковича залишилося
вкрай мало. Першим сигналом, який дозволив би сподіватися на початок нормалізації у
відносинах із Заходом, могло би стати відправлення Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини.
Дзеркало тижня

26.04.2012. Ще два президенти відмовилися їхати в Україну
Слідом за президентом Німеччини від участі в саміті Центральної Європи 11-12 травня в
Ялті відмовилися президенти Австрії та Чехії.
Президент Віктор Янукович веде Україну до міжнародної ізоляції. Так оглядачі
прокоментували Deutsche Welle відмову президентів Німеччини, Австрії та Чехії відвідати саміт
голів держав Центральної Європи 11-12 травня в Ялті.
Першим про свою відмову їхати на саміт до Ялти заявив президент Німеччини Йоахім
Гаук. Про те, що Гаук не прийняв запрошення Януковича, у відомстві президента повідомили
відразу після того, як стало відомо про голодування ув'язненого лідера опозиції Юлії Тимошенко,
яка заявляє про знущання і побиття її співробітниками харківської в'язниці.
В адміністрації українського президента Deutsche Welle не надали інформації про те, які
державні лідери прийняли запрошення Януковича.
Тим часом стало відомо про відмову мінімум ще двох президентів. У відомстві президента
Австрії Deutsche Welle повідомили, що Хайнц Фішер також не візьме участь в ялтинському саміті.
«Президент не прийняв запрошення на цей саміт з причин щільного робочого графіку і повідомив
про це українській стороні ще три тижні тому», — повідомила прес-секретар Фішера.
Окрім того, на саміт, ймовірно, не приїде президент Чехії. Такою інформацією з
українськими журналістами поділився глава представництва ЄС в Україні Жозе Тейшейра.
Експерт Центру Разумкова Валерій Чалий зазначає, що Німеччина і Австрія, разом з
Чехією та Угорщиною, є країнами, які 1993 року були ініціаторами самітів голів держав
Центральної Європи. Тому президенти цих держав щорічно є незмінними учасниками саміту.
«Неприбуття президентів Австрії та Німеччини — це чіткий сигнал: якщо політичні
переслідування в Україні продовжаться, жодних успішних міжнародних заходів в Україні не буде»,
— зазначає Чалий.
Він вказує на те, що довіру європейських лідерів до Януковича практично зруйновано, а
зрушення у відносинах з ЄС можливе лише після парламентських виборів восени.
Україна вперше приймала саміт глав держав Центральної Європи 1999 року у Львові,
нагадує Валерій Чалий. «Адміністрація президента Кучми подавала проведення того саміту як
видатний сигнал прогресу на шляху європейської інтеграції України», — нагадує експерт. Втім,
другий саміт Україна прийматиме за інших обставин.
Про те, що сприйняття України в Європі може істотно погіршитися і зіпсувати європейську
футбольну першість, говорить і експерт Фонду Аденауера Ніко Ланге. «Президент Янукович
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продовжує йти до міжнародної ізоляції. Цей шлях веде у глухий кут. Адже не тільки Захід, але і
Росія засудили те, що відбувається з Тимошенко. Янукович ризикує не тільки втратити шанс на
зближення з Європейським Союзом, а й шанс гідно провести Євро-2012», — застерігає Ланге.
Deutsche Welle

26.04.2012. Німецько-українські відносини: найскладніша фаза за 20
років
На берлінському форумі експерти обмінялися думками про стан німецько-українських
відносин за останні 20 років. Зараз у них спостерігається найскладніша фаза.
Топ-темою на початку дискусії, природно, стала ситуація довкола ув’язненої лідери БЮТ
Юлії Тимошенко – вже декілька днів ця тема, після відмови президента Гаука їхати до України, у
Німеччині в усіх на вустах.
Експерти і політики, які, за ініціативою Німецькоuj товариства вивчення Східної Європи
зібралися у четвер, 26 квітня у Берліні, обмінялися своїми думками та прогнозами щодо підсумків
та перспектив німецько-українських контактів, особливо у світлі ситуації довкола Тимошенко.
Патриція Флор, керівник департаменту МЗС ФРН Східної Європи, Кавказу і Центральної
Азії, підкреслила, що зараз відносини Німеччини і України переживають нелегкий період.
"Міністр закордонних справ стурбований таким розвитком подій, і ми закликаємо Україну
відповідально поставитися до проблем засуджених, забезпечити їм потрібне медичне лікування", пояснила вона позицію німецького зовнішньополітичного відомства.
Зміна ментальності
Гайке Дерренбехер, експерт Німецького товариства вивчення Східної Європи, підкреслила,
що Україна не може ізолюватися від Євросоюзу, але, підкреслює вона, багато хто в політичній і
економічній еліті, на її думку, бачить інтеграцію України в ЄС лише як економічний бонус.
"Потрібно змінити менталітет цієї еліти. Вона має розуміти принципи функціонування Європи. Це
означає повагу до правових норм держави, боротьбу з корупцією, лібералізація і конкуренція,
конкуренція і ще раз конкуренція", - каже вона. Заступник міністра закордонних справ України
Павло Клімкин запевняв, що все це - проблеми перехідного періоду. "Я сподіваюсь, що в наступні
двадцять років Україна буде наближена до Європейського Союзу, тобто перебуватиме в процесі або
вступу, або вже безпосередньо в ЄС",- оптимістично зазначив він.
Клімкін вважає, наприклад, що вже незабаром може бути вирішено питання безвізового
режиму. Проте Дерренбехер звертає увагу на те, що Україна поки що сама відтерміновує
послаблення візового режиму через зволікання із запровадженням біометричних паспортів.
"Після ухвалення відповідного закону, питання полегшення візового режиму може бути вирішене
в ЄС дуже швидко", - переконана Дерренбехер.
Обіцянки від МЗС
Не обійшлося на форумі і без обговорення проблем свободи слова та ЗМІ. Дерренбехер
звернула увагу на те, що провідні українські канали, як видається, свідомо уникають повноцінного
й об’єктивного висвітлення політичних новин. "Всі новини на "великих" каналах - це злочини,
нещасні випадки або розливи річок, але мало про політику", - каже вона.
Аудиторія цікавилась у Клімкіна, чому Україна так мало піклується про свою діаспору,
адже лише в Берліні проживає не менше двадцяти тисяч українців. Дипломат, у свою чергу,
запевнив, що у Берліні буде відкрито Культурний центр України. "Тільки треба знайти джерела
фінансування такого крупного проекту", - зауважив він. До слова, обіцянку відкрити Культурні
центри України у різних країнах озвучував ще президент Леонід Кучма 2001-го року. Відтоді,
проекти так і не були реалізовані.
За палкими політичними дискусіями, жоден з учасників форуму у Берліні не згадав, що
подія відбувалася за сумним збігом обставин, якраз в день роковин трагедії на Чорнобильській
АЕС.
Ukrainian European Perspective

27.04.2012.Швеція погрожує ізоляцією України від Європи
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що влада України своїми діями
стосовно екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко свідомо ізолює себе від Європи.
"Важко не прийти до висновку, що ситуація в Україні з поганої стає ще гіршою. Вони
ризикують ізолювати себе від Європи", - написав Карл Більдт на своїй сторінці у соціальній мережі
Twitter.
Як відомо, в ніч з 20 на 21 квітня Юлію Тимошенко примусово було перевезено до
Центральної клінічної лікарні № 5 "Укрзалізниці" Харкова без її як усної, так і письмової згоди, не
дозволивши екс-прем'єрові проконсультуватися зі своїми адвокатами. Захисника три дні не
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допускали до Юлії Тимошенко. Сергій Власенко зміг потрапити до екс-прем'єра лише 24 квітня,
після втручання парламенту.
Юлія Тимошенко у своєму листі з Качанівської колонії 24 квітня повідомила подробиці
"нічної спецоперації", в результаті якої їй було завдано тілесні ушкодження.
В цей же день для перевірки обставин заяви екс-прем'єр-міністра про побиття
співробітниками конвою під час доставлення з колонії до лікарні 20 квітня Юлію Тимошенко у
колонії відвідав представник Омбудсмана Сергій Кудрук. У присутності начальника Качанівської
колонії Юлія Тимошенко надала згоду представнику Омбудсмана на зовнішній огляд місць
тілесних ушкоджень. Під час зовнішнього огляду було встановлено наявність синців на
передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки, а також значного розміру синця у правій
пахвинній ділянці живота.
Сьогодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова
звернулася до Генерального прокурора України Віктора Пшонки з вимогою порушити
кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов’язків всіх причетних до факту
брутального поводження з Юлією Тимошенко під час її конвоювання з колонії до лікарні.
Ukrainian European Perspective

27.04.2012. Посол Німеччини про Україну: ЄС не сприймає, коли
кажуть одне, а роблять інше
Посол Німеччини Ганс-Юрген Гаймзьот заявив про малу ймовірність того, що Угода про
асоціацію з Україною буде підписана.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Потрібно дійсно хотіти інтегруватися в європейські структури й робити все необхідне для
цього. Недостатньо просто писати закони, необхідно ще й докласти багато зусиль для їхнього
виконання. Європейський Союз не сприймає ситуації, коли кажуть "ікс", а роблять "ігрек", - заявив
він.
"На цей момент я не бачу ніяких ознак того, що Угода буде підписана. На це мають дати
згоду всі країни-члени ЄС", - додав він.
Він також відзначив, що в Німеччини зараз немає планів із приводу двосторонніх або
багатосторонніх зустрічей на високому рівні.
"Чи стане чемпіонат Європи по футболу приводом для таких зустрічей - поки важко
сказати. Властиво Євро-2012 має надати Україні шанс виявити себе відкритою для миру,
гостинною країною", - сказав він.
"Сподіваюся, що цей шанс не буде упущений. На мій погляд, Україна має виявити особливу
зацікавленість у тому, щоб такі теми, як виборча юстиція, політично обумовлені процеси й
відношення до опозиції не затьмарили Євро-2012", - додав він.
Ukrainian European Perspective

27.04.2012. Голова МЗС Німеччини підтримав свого президента у
рішенні скасувати візит до України

Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле підтримує позицію федерального
президента Йоахіма Ґаука щодо його відмови від візиту до України, повідомляє Радіо Свобода.
"Я вважаю, що президент ухвалив вірне рішення. Федеральний уряд підтримує спільну
ініціативу щодо надання відповідного медичного лікування Юлії Тимошенко", - заявив
Вестервелле.
Він зазначив, що неодноразово пропонував українському уряду розглянути пропозицію
щодо можливості лікування Тимошенко в Німеччині.
Керівник німецького МЗС стверджує, що політичній "інструменталізованій юстиції" не має
бути місця в Україні. "Це все є для нас важливим, якщо ми говоримо про угоду про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом", - зауважив Вестервелле.
За словами міністра закордонних справ Німеччини, "той, хто хоче рухатись у напрямку
Європейського Союзу, має усвідомити, що ми - це суспільство з цінностями, які ґрунтуються на
дотриманні закону".
За повідомленнями ЗМІ, Ґаук скасував візит в Україну для участі в цьому саміті через
ситуацію з можливим побиттям колишнього прем'єр-міністра, лідера партії "Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час її конвоювання з колонії в лікарню.
Хоча пізніше в посольстві Німеччини в Україні заявили, що президент Німеччини Йоахім
Ґаук і не планував відвідувати Україну для участі в саміті голів держав Центральної Європи 11-12
травня.
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Дзеркало тижня

03.05.2012. Бельгія закликає українську
демократичні наміри вже найближчим часом

владу

доводити

свої

Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс закликав українську владу довести свої
демократичні наміри вже найближчим часом. За словами бельгійського міністра, це необхідно для
підписання угоди про асоціацію з Україною та подальшого посилення співпраці між ЄС і Києвом.
Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс закликав українську владу довести свої
наміри приєднати країну до спільноти демократичних держав, і це має відбутися вже найближчим
часом. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.
За словами бельгійського міністра, це необхідно, в тому числі для підписання угоди про
асоціацію з Україною та подальшого посилення співпраці між ЄС і Києвом.
«Повага до верховенства права і європейських фундаментальних цінностей, а також чесні і
демократичні вибори, є для Бельгії необхідними передумовами для підписання угоди про
асоціацію між ЄС і Україною», — наголошується в заяві.
У документі наголошується, що Рейндерс стурбований ситуацією навколо колишнього
прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
«Її рішення почати голодування після скарг на погане фізичне поводження демонструє
серйозне погіршення її ситуації», — сказано в заяві.
Рейндерс закликав уряд і українську владу поважати права Тимошенко і перш за все право
на отримання адекватної медичної допомоги, а також право на відвідування. Це стосується й
інших ув'язнених, у тому числі членів колишнього уряду.
Ukrainian European Perspective

07.05.2012. Німеччина хоче мотивувати Україну на дотримання прав
людини
Рішення канцлера Німеччини Ангели Меркель про її присутність на Євро-2012 в Україні
залежатиме від можливості лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко в Берліні. Про це заявив
однопартієць канцлера, депутат Бундестагу від фракції ХДС/ХСС Карл-Георг Вельманн в інтерв’ю
ТСН.ua.
"Ми пропонуємо – дайте їй виїхати. Цю проблему потрібно врешті вирішити, і вирішити до
початку чемпіонату. Інакше для глави німецького уряду буде важко їхати туди і сидіти поряд з
офіційними представниками України", - сказав він.
Велльман також зазначив, що Німеччина хоче дати Україні мотивацію для покращення
ситуації з правами людини.
"Усі розмови, які ми наразі ведемо, демонструють, що українська влада теж шукає виходу із
положення. Щоби ця проблема нарешті зникла. І це ми хочемо зробити разом. Хочемо дати якусь
мотивацію – наприклад, підписати угоду про наближення України до ЄС. Україна могла б
отримати велику користь. Наприклад, від зони вільної торгівлі", - сказав він.
Разом з тим, речник німецького уряду Штеффен Зайберт спростував інформацію, що
канцлер виступає за політичний бойкот європейської футбольної першості, якщо Тимошенко не
буде звільнена. Він вкотре наголосив, що Меркель ще не ухвалила рішення, чи їхатиме вона в
Україну, повідомляє Deutsche Welle.
Водночас Financial Times Deutschland повідомляє, що Зайберт заперечив інформацію, що
Меркель закликає до бойкоту Євро-2012. "Повідомлення неправдиве. Канцлер не виступає за
загальноєвропейський політичний бойкот ігор в Україні", - сказав речник уряду.
У Європі, включаючи Німеччину, в останні дні неодноразово звучали заклики бойкотувати
футбольну першість. В уряді ФРН дали зрозуміти, що канцлер Ангела Меркель може відмовитися
від відвідин України під час чемпіонату в залежності від подальшої долі екс-прем'єра Юлії
Тимошенко.
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