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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Бойкот України з боку ЄС та його наслідки 
 

Виступаючи 10 травня у Бундестазі, канцлер Німеччини Ангела Меркель 
зазначила, що «в Україні і Білорусії люди все ще страждають від диктатури і 
репресій». Невдовзі Україна мусила практично скасувати (перенести на 
невизначений термін) проведення традиційного Центральноєвропейського 
форуму, який мав відбутися в Ялті. Очікуються демарші європейських політиків 
під час проведення Євро-2012: відмова приїжджати в Україну, демонстративне 
уникнення українських посадових осіб, різкі заяви тощо. Візит прем’єра Азарова 
до Брюсселю виявився проявом контроверсійних позицій. З одного боку,  ЄС 
наполягало на необхідності відмови від вибіркового судочинства, з іншого - 
українська влада твердила про «незмінність євроінтеграційного курсу» і фактичне 
неприйняття претензій Європейського Союзу. Практично на всіх міжнародних 
зустрічах представникам української влади різного рівня доноситься 
повідомлення про необхідність повернення до демократії. 

Позиція Європейського Союзу дотримується логіки, заданої ще 27 жовтня  
минулого року, невдовзі після винесення вироку Юлії Тимошенко. Тоді було 
ухвалено резолюцію Європарламенту «Щодо поточної ситуації в Україні». За 
нормами і традиціями ЄС резолюція Європейського Парламенту є дороговказом, 
«філософією» для дій виконавчих структур Союзу і країн-членів. У Резолюції 
подальший поступ євроінтеграції України поставлено в пряму залежність від 
виконання низки вимог.  

Перш за все це стосується «чесного і неупередженого» суду як над 
опозиціонерами (Тимошенко, Луценком, іншими), так і над діячами нинішнього 
режиму, яких затримали упродовж останнього року. Далі – вимоги щодо 
принципових реформ, насамперед судово-правової, і проведення до боротьби з 
корупцією, а не використання влади з політичною метою.  

Констатуючи відсутність прогресу в цих сферах, європейська сторона діє в 
логіці ухвалених документів – тобто, звужує кількість контактів і зводить 
звернення до української сторони до відтворення вимог щодо встановлення 
справедливого правосуддя та розвитку  інститутів демократії. Європейські 
дипломати під час «неформального» спілкування зі ЗМІ відзначають, що ситуація 
не зміниться доти, доки не буде змін у позиції української влади. «Ми маємо 
побачити нове у діях Києва» – універсальне пояснення  позиції ЄС. 

Фактично, відносини Україна-ЄС опинились у глухому куті: 
якісних змін не відбудеться, якщо не буде кардинальних змін у 
внутрішній політиці Києва. На цей час залишаються замороженими 
ініціативи у двосторонніх відносинах,зокрема, ті які стосуються співпраці у 
секторах, важливих для обох сторін, насамперед енергетичному, а також програми 
допомоги українському урядові з боку ЄС.  
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Певні надії на вихід з глухого кута пов’язуються з парламентськими виборами – і 
можливою зміною розстановки сил в українському парламенті. Практично всі 
опозиційні сили заявили про намір вирішити питання відмови від політичних 
репресій на законодавчому рівні. Однак такі зміни відбудуться лише у разі 
проведення вільних і чесних виборів. У іншому разі, відносини будуть лише 
погіршуватись. У ЗМІ розглядаються різні сценарії такого погіршення – від 
персональних санкцій проти можновладців до звуження співпраці з країною як 
такою. Щодо санкцій існує проблема – їх запровадження потребує дотримання 
процедури, зокрема визначення конкретних правопорушень певних осіб. З іншого 
боку, обмеження співпраці ЄС з Україною в ситуації, коли вона 
перебуває під тиском з боку РФ щодо приєднання до «євразійських» 
реінтеграційних проектів, загрожує суттєво послабити позиції 
України. Відтак вихід із кризи у стосунках Україна-ЄС залежатиме 
від перебігу і результату парламентських виборів. 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 

BBC Україна 

10.05.2012.Провал зовнішньої політики Києва: Україну порівнюють з 
Білоруссю  

Теплі зустрічі президента Януковича із лідерами ЄС - лише у минулому? 
Заяви про бойкот Євро-2012 та відмова лідерів європейських країн зустрічатися із Віктором 

Януковичем через справу Юлії Тимошенко й інших опозиційних політиків дали підстави для заяв 
про початок дипломатичної ізоляції і можливих санкцій проти України. 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже навіть порівняла Україну з Білоруссю, 
наголосивши, що в обидвох країнах "люди страждають від диктатури і репресій". 

Водночас, усе частіше політичні оглядачі запитують: чому українська влада не передбачила 
саме таких наслідків і такої реакції Заходу на ув’язнення лідерів опозиції? Ключові постаті в Партії 
регіонів завжди вважалися ефективними стратегами, що підтверджувалося багато разів в останні 
роки. Проте у ситуації із Тимошенко ці їхні якості їм зрадили. 

 
Програна шахова партія 
Колишній посол України в Ізраїлі та США Юрій Щербак вважає, що ця ситуація стала 

підтвердженням недостатнього розуміння владою зовнішньої політики. 
"Я припускаю, що були ті, хто попереджав президента про зовнішньополітичні наслідки, 

але сильнішою виявилася та група людей, яка вказувала, що у Європі, мовляв, великий "mess" ( 
безлад – англ.), вона на межі розпаду і що їй буде не до України і не до Тимошенко", - припустив в 
інтерв'ю ВВС Україна Юрій Щербак. 

"Тепер зрозуміло, що найвища українська влада поняття не має про дипломатичні ходи, 
про те, що зовнішня політика, це, по суті, шахова партія. Тому вони й не очікували такої політичної 
реакції Заходу. Це був жахливий політичний і дипломатичний прокол, що засвідчив: вони не 
можуть прорахувати ситуацію далі, ніж на один крок вперед", - сказав Юрій Щербак. 

Дипломата підтримує заступник голови парламентського комітету у закордонних справах 
Тарас Чорновіл. 

"На превеликий жаль, у нас сьогодні зовнішня політика віддана на відкуп тим людям, які 
на ній абсолютно не знаються. Фахівцями у міжнародній політиці себе вважають і керівник 
адміністрації президента, і керівники відповідних підрозділів. У нас занадто багато "міністрів 
закордонних справ", які мають значно більший доступ до президента, ніж офіційний міністр", - 
сказав Тарас Чорновіл в інтерв'ю ВВС Україна. 

"Це ознака обмеженості, неповної професійної придатності. Ніхто не відстежував системно 
позицію європейських країн та реакцію з самого початку справи Тимошенко, аби якось коригувати 
дії", - додає депутат Тарас Чорновіл. 

 
Тиск у відповідь на тиск 
У той же час експерти нагадують, що восени минулого року від Віктора Януковича лунало 

багато заяв, які свідчили про усвідомлення владою усіх негативних наслідків для країни і для її 
лідерів подальшого переслідування екс-прем'єра. 

Однак буквально протягом кількох тижнів позиція Віктора Януковича зазнала суттєвих 
змін. 
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Як вважає директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло 
Погребінський, це сталося через занадто жорстку позицію Європи. 

"Оскільки я трохи особисто знайомий із Віктором Януковичем, то можу сказати, що тиск - 
це найкращий спосіб досягти зворотньої реакції. За цих обставин, можливо, президент думав, що 
піддавшись на тиск одного разу, доведеться виконувати будь-які накази із Брюсселя щодня. 
Мабуть, він і влада загалом вирішили, що не піддаватимуться тиску і демонструватимуть 
європейцям, що можливо, все б закінчилося спокійно, якби не ваша брутальна реакція", - 
припускав Михайло Погребінський в інтерв'ю ВВС Україна у листопаді минулого року. 

Нині європейські політики усе більше кажуть про можливу дипломатичну ізоляцію у разі, 
як ситуація в Україні не зазнає змін. 

"Це попередження перед дипломатичною ізоляцією, яка може мати місце. Це ще не 
бойкот, але це вже афронт ("невдача", "посоромлення". – ВВС Україна)", - сказав депутат 
Європарламенту від Польщі Марек Сівец агентству УНІАН, коментуючи скасування ялтинського 
саміту країн Центральної Європи.  

Чи не найжорсткішою виявилася позиція федерального канцлера Німеччини Ангели 
Меркель, яка ситуацію в Україні порівняла із ситуацією у Білорусі. 

"Сьогодні Німеччина і Європейський Союз живуть у мирі і свободі. На жаль, це стосується 
не всієї Європи, тому що в Україні і Білорусі люди досі страждають від диктатури та репресій", - 
заявила Ангела Меркель у промові у нижній палаті німецького парламенту 10 травня. 

 
Вільний режим 
Травневий дипломатичний провал України називають першим настільки ж гучним із часів 

президентства Леоніда Кучми, коли на саміті НАТО у 2002 році організатори змінили робочу мову, 
аби тільки український лідер не сидів поруч із лідерами США та Великої Британії. 

Експерти і єврочиновники, однак, кажуть, що на відміну від 2002 року, коли ізоляція 
України стала реальністю, у 2012-му у Києва ще є шанс змінити ситуацію. 

Зараз експерти називають два найбільш реальні шляхи, якими могла б піти влада. Перший 
– таки внести зміни до Кримінального кодексу і декриміналузувати "статті Тимошенко". 

Другий – відправити Юлію Тимошенко на лікування до Німеччини. 
"Цей жест влада може зробити. Ще й тому, що відправивши Юлію Тимошенко за кордон, її 

справа пропагандистськи затихне", - вважає дипломат Юрій Щербак. 
"Вихід українській владі пропонувала Ангела Меркель, і він міг би дуже влаштувати владу, 

- додає депутат парламенту Тарас Чорновіл. - Київ може заявити, що відправляє Юлію Тимошенко 
на лікування до Німеччини. Фактично, це вільний режим на необмежений час". 

Він повідомив, що для цього слід внести незначні зміни у законодавство, встановивши 
дозвіл лікувати ув'язнених за кордоном. Тарас Чорновіл сказав, що він готує законопроект про 
внесення таких змін на розгляд Верховної Ради. 

Тема здоров'я Юлії Тимошенко обговорюється на форумі ВВС Україна: "Чи має влада 
відпустити Тимошенко на лікування за кордон?"  

Експерти кажуть і про правовий шлях, на якому наголошували очільники Європи: 
касаційні інстанції повертають справу до суду нижчої інстанції, який розглядає справу, а Юлії 
Тимошенко змінюють утримання у тюрмі на підписку про невиїзд. 

Проте ознак такого сценарію наразі в Україні немає. 
 
Прем'єр бачить "негідників" 
Натомість, голова уряду Микола Азаров назвав "негідниками" тих, хто ставить під сумнів 

європерспективи України, а претензії до неї - "абсурдними". 
"Зараз знаходяться негідники і всередині країни, і ззовні, які хочуть поставити під сумнів 

європейську перспективу людей, нашого народу. Хто готовий зупинити просування України, 
створюючи нестабільність, висуваючи нашій державі абсурдні претензії. Не вийде. [...] Ми здатні 
розвиватися на власний розсуд, виходячи із національних інтересів, а не за чужими вказівками", - 
заявив Микола Азаров 10 травня. 

А міністерство закордонних справ України знайшло союзника в особі президента Польщі 
Броніслава Коморовського. МЗС вказує, що позиція Києва і Варшави повністю співпадає у 
питаннях реформ українського законодавства, а також у недоцільності політизувати Євро-2012. 

"Президент Польщі ще раз підтвердив, що його країна є послідовним, надійним партнером 
і союзником України, а її громадяни та еліта чітко усвідомлюють значення демократичної, 
успішної, європейської України для геополітичного майбутнього всього континенту", - ідеться у 
заяві зовнішньополітичного відомства України. 

Однак, українська влада не каже про те, до яких кроків вдаватиметься для того, аби 
дипломатична ізоляція України не стала реальністю. Найбільше заяв в останні дні лунає від 
заступника генерального прокурора Рената Кузьміна. Остання заява - проте, що генпрокуратура за 
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два тижні буде готова висунути Юлії Тимошенко обвинувачення в організації та фінансуванні 
вбивства колишнього депутата і бізнесмена Євгена Щербаня. 

 
Deutsche Welle  

15.05.2012.Перенесення Ялтинського саміту - перший результат 
тиску ЄС 

 Саміт президентів країн Центральної Європи перенесено на невизначений термін через 
відмову більшості запрошених глав держав приїхати до Ялти. Але у Києва ще є шанс виправити 
ситуацію, вважають експерти.  

 Міністерство закордонних справ України у вівторок оголосило, що саміт лідерів країн 
Центральної Європи, який мав відбутися 11-12 травня у Ялті, перенесено на невизначений термін. 
Офіційна причина – неможливість лідерів низки європейських держав відвідати Україну в 
зазначений час. Якщо частина президентів посилалась на напружений графік, інші їх колеги 
відверто говорили про небажання їхати до Криму через порушення в державі прав людини. 

 
"Перенесення є правильним рішенням" 
 Сам факт перенесення міжнародної конференції за п’ять днів до її початку є унікальним 

випадком, наголошує німецький політолог Олександр Рар. На його думку, справа не лише в тому, 
що на саміт відмовилась їхати європейська верхівка. Адже Янукович міг уявити, що під час зустрічі 
тема ув’язнення Юлії Тимошенко лунала б від усіх присутніх. А такий саміт українському 
президентові зовсім не потрібен. «Таке рішення було вимушеним, але воно є правильним із точки 
зору українського уряду, який зараз намагається робити все, щоб остаточно не втратити обличчя та 
не зіпсувати собі урочистості та історичні шанси, які надає «Євро-2012», - зазначає експерт. 

Рар підкреслює: на Європу скасування саміту особливо не впливає. «Вони швидше будуть 
відчувати своєрідний тріумф своєї політики, що вказали Януковичу на його місце, натиснули на 
Україну, і що цей тиск приносить істотні результати», - вважає аналітик. Перенесення ж саміту 
може бути лише проміжним етапом у програмі критики України Євросоюзом. У подальшому вона 
може зростати, що матиме негативні наслідки для обох сторін. «Україну після цього можуть 
взагалі не пускати до Європи та спілкуватись із нею так, як спілкуються сьогодні із Лукашенком, а 
в українському суспільстві залишиться глибока образа на таку поведінку європейців», - припускає 
Олександр Рар. 

 
"Не можна допустити муру між Україною і ЄС" 
 Експерт варшавського Центру східних студій Рафал Садовський у розмові з Deutsche Welle 

застеріг від подальшого нагнітання теми бойкоту "Євро-2012", яка нині активно обговорюється у 
європейських ЗМІ. «Бойкот також може бути використаним чинною українською владою як 
інструментадля мобілізації суспільства проти ЄС, що буцімто використовує подвійні стандарти 
стосовно України», - підкреслює він. Польський експерт вважає, що європейським політикам 
потрібно не скасовувати візити до України, а проводити діалог із владою. Таким чином, на думку 
Садовського, можна «висловити солідарність із тими людьми, які переслідуються в Україні та 
спробувати вплинути на позицію української влади». 

 Рафал Садовський вказує й на дилему української влади. З однієї сторони, вона хоче 
плідного діалогу з Європейським Союзом. З іншої – поки не бажає випускати з-за ґрат лідерів 
опозиції. «Я думаю, що зараз ми знаходимось у тупиковій ситуації, адже для чинного українського 
президента та владної верхівки головною метою є їх інтереси на внутрішньополітичній арені», - 
зауважує Садовський. Тому ціллю правлячої партії може бути утримання позицій всередині країни 
перед парламентськими виборами, навіть ціною погіршення стосунків із Євросоюзом. 

 Польський експерт переконаний, що нині дуже важливо «стимулювати та переконувати 
Україну поважати демократичні стандарти». У цій ситуації Польща може спробувати відіграти 
роль медіатора. «Ми маємо пам’ятати, що ситуація в Україні є не настільки поганою, як в Білорусі. 
І якщо Україна стане другою Білоруссю, це також буде згубним для інтересів ЄС в цьому регіоні. 
Тому ми маємо уникати ситуації, при якій на кордоні між Україною та ЄС буде зведено мур», - 
вважає він. 

 
Як Януковичу зберегти обличчя? 
Якщо ж зараз Янукович піддасться на тиск ЄС та випустить Тимошенко, цим він визнає, що 

він був неправим, розмірковує Олександр Рар щодо дилеми українського президента. Політолог не 
виключає, що до "Євро-2012" Київ і Брюссель шукатимуть компроміс. При цьому на можливі 
кроки Януковича назустріч у таких питаннях як лікування Тимошенко ЄС має відреагувати чітким 
позитивним сигналом, зокрема щодо перспективи підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, 
вважає Рар. Політолог припускає, що у Києва і Брюсселя є шанс виправити ситуацію ще до "Євро-
2012". 
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15.05.2012.Європа vs Янукович: терпець луснув  
ЄС-Україна: хотіли ясності у відносинах? Будь-ласка, отримуйте.             
У своїй промові у нижній палаті парламенту у Берліні Ангела Меркель заявила: "Сьогодні 

Німеччина і Європейський Союз живуть у мирі і свободі. На жаль, це стосується не всієї Європи, 
тому що в Україні і Білорусі люди досі страждають від диктатури та репресій". 

Це дуже серйозна заява. Терпець луснув. Оскільки практично вперше, устами лідера 
європейської держави поставлено знак рівності між Україною і Лукашенківською Білоруссю. 

Та ще й лідер якої держави. Нині вага Німеччини в ЄС різко зростає у зв‘язку з кризою та 
бюджетними проблемами Євросоюзу. На цьому тлі Німеччина, що має колосальне позитивне 
сальдо торгівлі, яка продає товарів у світі на майже таку ж суму, як і Китай, стає природним 
лідером, що витягає "за шкірки" з кризи інші європейські країни, такі як Греція чи Португалія. 

Чому Німеччина першою робить такі різкі заяви? 
Наші політики звикли шукати в цьому теорії змови, мовляв, Німеччина домовилася з 

Росією ізолювати Україну і отримати якусь свою вигоду. 
Однак, ця теорія змови не в‘яжеться з тим, що Німеччина щойно півроку тому, була цілком 

готова підписувати з Україною Угоду про асоціацію і ЗВТ. І жодних перешкод не ставила. 
Якби ще таких перешкод не поставила собі саме керівництво України. Так може не в тому 

місці змова? 
Два роки тому на інавгурацію Януковича з‘їхалося ледь не все керівництво Євросоюзу. 

Сьогодні ж президент Кучма в зовнішній політиці, в порівнянні з Януковичем виглядає як гуру і 
ледь не Махатма Ганді. 

Диктатура, як доконаний факт, а не загроза, ось, що принципово відрізняє попередню 
риторику Європи від сьогоднішньої заяви канцлера Меркель. 

Диктатура завжди персоніфікована і в цьому полягає другий невтішний висновок, для 
Банкової: Янукович – диктатор. Саме це промовили на офіційному рівні в Берліні і саме це 
визначатиме ставлення ЄС до України допоки Янукович правитиме країною. Це навіть не зміна 
тональності - це тавро, позбутись, якого цьому режиму вже не під силу.   

Кучма йшов 8 років до "розсадки" за французькою абеткою на саміті НАТО. Президент 
Янукович перевершив ці "успіхи" і пішов значно далі. "Досягнення" влади такі значні, що нині 
Україну повчають демократії навіть такі держави, як Албанія та Боснія і Герцеговина.  

Хоча в Албанії не так давно держава усуспільнювала все, аж до зубних щіток і забороняла 
релігію, а боснійці й серби в Боснії і Герцеговині пішли ще далі й убивали один одного.      

Іноді здається, що влада насправді не тупа, а сама своїми печерними вчинками  (на кшталт 
побиття Тимошенко, шпигування за жінкою в безпорадному стані, обшуку в офісі омбудсмена 
тощо) організувала весь цей бойкот України. Чи то задля того, щоб прикрити "підступними 
іноземцями" провал підготовки до Євро-2012. Чи, то задля того, і це може бути значно 
загрозливіше для країни, аби підіграти тим, хто бажає позбавити Україну вибору і загнати її в 
євразійський бік . 

Провладні політтехнологи у своїх аналізах та промовах дійшли до того, що почали 
порівнювати нинішню Німеччину з фашистських рейхом. 

Тільки щось тут з логікою не добре: адже фашистська Німеччина організовувала 
концтабори, а нинішня демократична Німеччина, навпаки, закликає українську владу бути 
гуманнішою. 

І ніякої змови тут немає. Для нинішньої Європи демократія – це така ж елементарна річ, як 
не плювати на черевик сусіда. Якщо з кимось у Європі говорять про демократію – це вірна ознака, 
що цей режим "не в собі". Просто в Європі чудово розуміють, що ЄС з ідеєю демократії – набагато 
сильніший суб‘єкт на міжнародній арені, ніж ЄС як звичайний егоїстичний союз держав, що 
сповідує свої егоїстичні  інтереси. Як не було змови ні проти Румунії, ні проти Болгарії, ні проти 
прибалтійських держав. Всі вони вже є членами ЄС. 

Якби Україна послідовно демонструвала відповідні стандарти, то теж була б там. 
Якого ставлення очікували від Європи, якщо в нас переслідується лідер, який на 

президентських виборах отримав практично стільки ж голосів, скільки і нинішній президент? 
А якщо говорити про парламентські вибори, то Тимошенко їх у 2007 році виграла, разом із 

союзниками набравши понад 50% голосів.  
При цьому, влада забуває, що Україна не їхні приватні хороми зі  страусами та 

дебаркадерами. Країна нині перебуває зовсім не в тій ситуації, щоб самій провокувати ізоляцію.  
Ізольована Україна стає ще більш вразливою і незахищеною. Адже усе це відбувається в 

момент, надзвичайно складний для економіки і державних фінансів України, коли триває криза, 
уповільнюється зростання виробництва, прогресують проблеми експортних ринків та закриті 
зовнішні ринки позик. Через це, визнання Європою Януковича диктатором, неправильно 
розглядати, як щось відсторонене та абстрактне. Погляньте на Білорусь з її 300% інфляцією, 
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дефіцитом товарів та візовою блокадою. Запевняю, шлях, яким рухають Україну, відіб’ється 
реальними наслідками для кожному з нас. 

Це для Нього міжнародна ізоляція, мало, що значить. Навпаки, з’являється можливість 
витрачати  менше часу на незрозумілі зустрічі та нецікаві розмови, а більше віддаватись омріяній 
насолоді. Ось і гольф-клуб незабаром запрацює в Межигірї…                 

 
Deutsche Welle  

15.05.2012. Візит Азарова до Брюсселя: сподіватися на зміни поки не 
варто 

 Візит українського прем'єр-міністра Миколи Азарова до Брюсселя навряд чи покращить 
відносини України з Євросоюзом. Вагомий вплив на це матимуть дії Києва, вважають експерти.  

 Цього тижня прем’єр-міністр України Микола Азаро має відвідати Брюссель для участі в 
Раді співробітництва Україна-ЄС. Керівник українського уряду планує також зустрітися з 
єврокомісаром Штефаном Фюле та президентом Європарламенту Мартіном Шульцом. Однак, за 
даними німецького агентства dpa, ні президент Європейської ради Герман ван Ромпей, ні голова 
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зустрічатися з Азаровим не планують. Загалом же, зустріч не 
стане ключовою та не призведе до змін у відносинах між Україною та Євросоюзом, вважають 
експерти. 

 
Переговори не на найвищому рівні 
 Візит Миколи Азарова до Брюсселя навряд чи змінить тон міждержавних відносин, 

переконаний експерт Центру європейських політичних студій Грант Костанян. Він припускає, що 
приїзд не призведе до відчутного потепління із кількох причин. По-перше, Микола Азаров, на 
думку аналітика, не є найвпливовішою політичною персоною в середовищі української еліти. «По-
друге, цей візит відбувається не на найвищому рівні комунікації, і я не думаю, що цей візит 
спричинить щось істотне», - зазначає Костанян. 

Треба пам’ятати й про те, що поїздка Азарова передусім присвячена відвідинам засідання 
Ради співробітництва України з ЄС, тобто це плановий захід, проведення якого не залежало від 
бажання українського прем’єра чи європейців, наголошує експерт Центру Карнегі в Брюсселі 
Ольга Шумило-Тапіола. Аналітик зазначає, що нині європейські політики розділилися на два 
табори щодо співпраці з Україною. І якщо одні вважають, що поки ситуація в Україні не зміниться, 
то підтримувати з нею контакти на високому рівні не варто, то інші готові йти на діалог. 
«Президент Європарламенту Мартін Шульц належить до групи людей, яка обурена тим, що 
відбувається в Києві, але все ж таки виступає за те, що треба зустрічатися, говорити і намагатися 
переконати», - каже Шумило-Тапіола. При цьому Шульц іще й належить до групи європейських 
соціал-демократів, що підписали меморандум про співпрацю з Партією регіонів восени 2010 року. 

 
Все залежить від рішення Києва 
 Загалом же, відзначає Грант Костанян, зустріч Азарова з європейцями відбудеться 

приблизно за таким сценарієм: Європа висуватиме свої вимоги, а прем’єр намагатиметься 
покращити відносини. Та не варто очікувати від цих відвідин продуктивних результатів доти, доки 
«відбувається жорстке поводження із лідерами опозиції, а країна прямує до більш авторитарного 
типу правління, що є контрастом до очікувань Євросоюзу», - каже Костанян. 

  «У Брюсселі та інших столицях ЄС розуміють, що рішення ухвалюються не під час візиту 
та не прем’єр-міністром України, а президентом та його колегами на Банковій», - підкреслює 
Шумило-Тапіола. Вона також вважає, що зміну політики Євросоюзу стосовно України можна 
пов’язувати швидше не з візитом Азарова, а з тим, чи будуть ухвалені якісь рішення в Києві. Для 
самих же українців, на думку дослідниці, невизначена позиція ЄС стосовно України є гіршою, ніж 
якась чітка відповідь. 

 «Поки ЄС намагається знайти цей консенсус, на жаль, українська влада, бачачи цю 
слабкість Євросоюзу, буде продовжувати робити ті кроки, які будуть проти українського народу. 
Тому більша чіткість Євросоюзу була би кращою для українців», - переконана вона. І хоча 
невизначеність ЄС може тривати ще упродовж деякого часу, експерт зазначає, що цьогорічні 
парламентські вибори – це останній термін, до якого в українського керівництва ще є час щось 
змінити». 

 
 
 

BBC Україна 

15.05.2012. ЄС відзначає погіршення ситуації з демократією в Україні 
у 2011 році  

Європейський Союз відзначає погіршення ситуації з демократією в Україні в 2011-му році, 
йдеться в звіті Єврокомісії з реалізації європейської політики сусідства в Україні. 
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"У 2011 році ще більше погіршилася ситуація у сфері забезпечення глибокої та стабільної 
демократії. Кілька провідних фігур української опозиції, зокрема колишній прем’єр-міністр Юлія 
Тимошенко, стали об’єктом вибіркового правосуддя", - сказано в звіті, оприлюдненому 
представництвом ЄС в Україні. 

У документі йдеться про те, що дії України, зокрема, "повага до спільних цінностей та 
верховенства права" будуть вирішальними для підписання політичної асоціації та економічної 
інтеграції з ЄС. 

Крім того, в документі йдеться про те, що в порівнянні з попередніми роками збільшилася 
кількість судових рішень, які забороняють мирні зібрання людей, а українські журналісти 
повідомляють про випадки цензури та тиску з боку правоохоронних органів. 

Крім того, Брюссель говорить про повільні темпи реалізації програм економічних реформ в 
Україні. 

"Незважаючи на прийняття нового законодавства, сприйняття корупції залишається на 
високому рівні. Сталося подальше погіршення умов ведення бізнесу та у сфері інвестицій", - 
сказано в звіті. 

 
BBC Україна 

16.05.2012. Звіт Єврокомісії: в Україні обмежують громадські 
свободи 

У вівторок Європейська Комісія (ЄК) та представник ЄС із зовнішніх відносин опублікували  
щорічну доповідь про поступ України в рамках Європейської політики сусідства.  

Документ, в якому Україну критикують, зокрема, за недостатність реформ, вибіркове 
політичне правосуддя, корупцію, та обмеження громадських свобод, оприлюднили в перший день 
візиту до Брюсселя прем'єр-міністра України Микола Азарова. 

Хоча в 2011 році Україна розвивала відносини з ЄС, зокрема, працюючи над Угодою про 
асоціацію, Європейський Союз занепокоєний проблемами з дотриманням верховенства права в 
Україні та повільним впровадженням ключових реформ, сказано в доповіді. 

 
Соціально-економічні реформи 
У 2011 році в Україні ще більше погіршилася ситуація у сфері демократії, а кілька 

провідних фігур опозиції, зокрема екс-прем'єр Юлія Тимошенко, стали об’єктами вибіркового 
правосуддя, зазначають у ЄК. 

"Понад 20 представників колишнього уряду високого рівня або перебувають під 
розслідуванням, або були засуджені, включаючи колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко", 
- йдеться в доповіді. 

"Успішні кроки з розв’язання проблеми вибіркового правосуддя відкрили би шлях до 
підписання та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - заявляють у Єврокомісії. 

У документі також йдеться про те, що українська влада "стає дедалі більш ворожою до 
публічних висловлень громадського невдоволення" і кілька разів намагалася обмежити свободу 
зібрань. 

У ЄК занепокоєні напрямком, в якому рухається свобода ЗМІ, високим рівнем корупції та 
погіршенням умов для ведення бізнесу і залучення інвестицій. 

Крім того, згадано про дискримінацію на основі національності чи етнічного походження. 
"Від неї страждають роми, кримські татари та кілька інших меншин", - сказано в документі. 
Серед досягнень України Європейська комісія відзначила "високі показники" зростання 

економіки в минулому році (5,2%), поступ у сфері міграції й надання притулку, а також у 
виконанні плану дій з візової лібералізації. 

Сказано і про певні успіхи в пенсійній реформі та, меншою мірою, в покращенні 
бюджетного законодавства. 

"Сфери державного управління та керування державними фінансами залишаються 
нереформованими та непрозорими, а також послабленими бюрократичними перепонами та 
схильними до корупції", - зазначають автори звіту. 

Крім того, вони вказують на відсутність поступу в ухваленні оновленого Трудового кодексу 
 
 
Енергетика 
ЄК відзначає, що в лютому Україна приєдналася до Енергетичного співтовариства, і 

закликає Київ докласти "більше зусиль для виконання зобов’язань України". 
"Після початкового підвищення цін на газ та комунальні послуги для населення (на 50% у 

серпні 2010 року) та на електроенергію (на 30% у січні 2011 року), Україна не підвищувала ціни у 
2011 році до рівня відшкодування затрат. Це є важливою перешкодою до забезпечення 
стабільності цієї галузі", - сказано в доповіді. 
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У звіті також йдеться про необхідність провести реструктуризацію національної 
енергетичної компанії "Нафтогаз", щоб збільшити прозорість у газовому секторі і поліпшити 
фінансову ефективність компанії. 

Реструктуризація "Нафтогазу" стане "важливим елементом у майбутньому наданні 
запозичень з боку міжнародних фінансових інституцій" для модернізації української газо-
транспортної системи, йдеться в документі. 

 
Рекомендації 

 Ось деякі кроки, які Єврокомісія закликає зробити українську владу: 

 Провести конституційну реформу з залученням усіх зацікавлених сторін і в 
співпраці з Радою Європи та Венеційської комісією 

 Вирішити питання політично вмотивованого вибіркового правосуддя та, у більш 
широкому відношенні, забезпечити незалежність судової влади, реформувати всі 
етапи судового процесу. 

 Співпрацюючи з Радою Європи, переглянути законодавство щодо прокуратури та 
адвокатури, роль Вищої ради юстиції, Кримінальний кодекс, зокрема його статті 
364 і 365, в яких ідеться про зловживання владою та перевищення службових 
повноважень. За цими статтями, зокрема, засуджені колишні урядовці Юлія 
Тимошенко, Юрій Луценко та Валерій Іващенко. 

 Внести зміни до законів про судоустрій і статус суддів відповідно до рекомендацій 
Венеційської комісії та створити Національний превентивний механізм, який би 
запобігав катуванню. 

 Боротися з корупцією та перешкодами, які стоять на заваді бізнесу й інвестиціям. 

 Провести вибори до Верховної Ради України у 2012 році відповідно до європейських 
стандартів і забезпечити "повну співпрацю з моніторинговими місіями". 

 Розробити макроекономічні рамки, які дозволять відновити підтримку МВФ 
 

 
BBC Україна 

17.05.2012. Друзі України у Європі закликають ЄС до "реальної 
політики” щодо Києва 

Прем’єр-міністр Микола Азаров закликав європейських політиків робити висновки про 
реальний стан справ в Україні не із заголовків новин і фотографій у пресі, а об’єктивно аналізуючи 
факти. 

На зустрічі із депутатами Європарламенту, політиками та експертами різних країн-членів 
Європейського Союзу, які об’єдналися у міжнародний клуб парламентарів та експертів "ЄС-
Україна", голова уряду сказав, що, провівши два дні у Брюсселі, він зрозумів, що "не всі роблять 
висновки" лише із повідомлень преси. 

"Об’єктивність у політиці – це перш за все факти", - сказав прем’єр-міністр. 
Фактом, за його словами, є те, що під час переговорів у Брюсселі сторони наголосили на 

суттєвому прогресі у просуванні України до Євросоюзу і "поклали край спекуляціям противників 
України". 

Прем’єр Азаров також заявив, що українська влада ніколи не ставила під сумнів 
європейський напрямок розвитку України, проте й ніколи не протиставляла Європейський Союз 
співпраці із країнами колишнього радянського простору. 

"Ми між ними перебуваємо, ми маємо дружити і там, і там", - сказав Микола Азаров. 
 
"Україна – не диктатура" 
Учасники міжнародного клубу 17 травня провели у Києві круглий стіл під назвою "Україна 

на перехресті: ЄС чи/і Євразійський союз – переваги та виклики" за участю українських урядовців. 
Заяви учасників круглого столу суттєво відрізнялися від тих, що лунають останні півроку на 

адресу України із Європи. У той час, як перші особи Євросоюзу відмовляються від зустрічі із 
керівниками України, а президенти скасовують свої візити до Києва через переслідування Юлії 
Тимошенко та інших колишніх урядовців, до Києва приїхали політики із явно лояльнішими 
поглядами. 

Виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Райнер Лінднер сказав під 
час круглого столу, що вважає неправомірними заяви канцлера ФРН Ангели Меркель, яка 
порівняла Україну та Білорусь, сказавши, що обидві країни потерпають від диктатури і браку 
демократії. 

"Я не поділяю думки нашого канцлера Ангели Меркель про те, що Україна є країною із 
диктатурою", - сказав професор Лінднер. 
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Депутат Європарламенту від Латвії Олександр Мірський заявив, що 90% євродепутатів не 
розуміють, що відбувається в Україні, а тому українська влада має більш активно співпрацювати із 
Євросоюзом. 

"Процес інтеграції України до ЄС – це не питання, а принцип. Нам слід зрозуміти, що 
Україна географічно – це невід’ємна частина Європи. І євродепутати зацікавлені у тому, щоб 
Україна стала повноправним членом Євросоюзу. Але це питання не вирішується дуже швидко, за 
порухом чарівної палички", - відзначив пан Мірський. 

Відомий німецький дослідник країн пострадянського простору Олександр Рар заявив, що 
Україна цілком природно має розвивати відносини як із ЄС, так і у східному напрямку із країнами, 
що є "більше ніж стратегічними партнерами". 

Олександр Рар сказав, що не бачить протиріч у тому, що Україна хоче мати угоди про зону 
вільної торгівлі і з ЄС, і з СНД. Він навів приклад Сербії, яка мала статус асоційованого члена 
Євросоюзу, згодом отримала запрошення вступити до ЄС, проте одночасно мала угоду про зону 
вільної торгівлі із Росією. 

Німецький політолог також сказав, що ЄС мав би більше уваги спрямовувати на конкретні 
проекти співпраці із Україною, а не лише на дотримання нею демократичних стандартів. 

"У Європейському союзі, я думаю, усе більше і більше наростає розуміння того, що окрім 
важливих питань захисту прав людини, цінностей, питань демократії необхідно не розпалювати 
пристрасті, а переходити до реальної політики", - зазначив директор центру ім. Бертольда Бейца 
про Росії, Україні, Білорусі та Центральній Азії Олександр Рар. 

"Realpolitik - улюблене слово європейських політиків, але в останні місяці у стосунках ЄС і 
України таку реальну політику ми не дуже відчуваємо", - сказав на зустрічі із Миколою Азаровим 
Олександр Рар. 

 
Дзеркало тижня 

22.05.2012.Польща назвала загрозою для подальшого зближення з ЄС 
внутрішню ситуацію в Україні 

Коморовський повідомив, що переговори з Януковичем були зосереджені на можливій 
загрозі для зближення України з Заходом, в тому числі у контексті підписання угоди про асоціацію 
з Європейським союзом. 

  Президент Польщі Броніслав Коморовський в ході зустрічі з президентом України 
Віктором Януковичем в Чикаго заявив, що вважає внутрішньополітичну ситуацію в Україні 
загрозою для її євроінтеграції. Про це повідомляє прес-служба польського президента. 

 Зокрема, на думку Коморовського, внутрішня політика в Україні є загрозою для 
подальшого зближення з Євросоюзом та укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

 «Це був головний елемент нашої розмови, оскільки багато інших питань, пов'язаних з 
внутрішньою українською політикою, розглядаються як серйозна загроза для реалізації того 
стратегічного плану, який протягом багатьох років підтримувала Польща», — зазначив президент 
Польщі. 

 Прес-служба глави української держави у свою чергу розповсюдила коротке повідомлення 
про те, що президенти двох країн обговорили питання європейської інтеграції України. «Контакти 
з президентом Польщі стосувалися питань європейської інтеграції», — цитує прес-служба 
Януковича. 

 За словами українського президента, в Україні і Польщі багато спільних позицій для 
успішного розвитку двостороннього співробітництва. Зокрема, мова йде про проведення Євро-
2012. 

 Зазначимо, що на початку травня Коморовський отримав запрошення відвідати Київ під 
час телефонної розмови з президентом України, в якому Янукович повідомив своєму польському 
колезі про перенесення ялтинського саміту голів держав Центральної Європи, запланованого на 
11-12 травня. Польський президент повідомив, що не прийме запрошення відвідати Україну, якщо 
не зміниться ситуація з колишньою главою уряду Юлією Тимошенко. 

 
BBC Україна 

22.05.2012.Європарламент хоче бачити поступ України в сфері прав 
людини 

В Європарламенті почали розглядати резолюцію, присвячену Україні. Голосування по 
документу заплановане на четвер. 

Під час обговорення, яке пройшло у вівторок, 22 травня, щонайменше одна депутат в 
сесійній залі були вдягнена у футболку з написом англійською "Звільніть Юлю". 

Виступаючи на дебатах, європейський комісар з питань розширення Європейського Союзу і 
європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив про занепокоєння рішенням українського 
суду перенести розгляд касації, поданої екс-прем'єром Юлією Тимошенко, на кінець червня. Про 
це повідомляють "Українські Новини". 
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"Що стосується дотримання законних прав Тимошенко, український касаційний суд 
оголосить рішення в справі Тимошенко наприкінці червня, а Європейський суд з прав людини 
може прийняти рішення тільки після цього", - цитує агенція пана Фюле, який також заявив, що це 
стосується і справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. 

"Перше, що треба - це надати їй (Тимошенко - ред.) доступ до медичної допомоги, в 
комфортних для неї умовах. ... Ми повинні мати доступ до неї, а вона - доступ до родини та 
адвокатів. ... Я так само як і Ви хочу бути впевнений, що касаційний суд продемонструє 
верховенство права та справедливість в Україні", - заявив пан Фюле. 

Єврокомісар також зазначив, що ЄС не підпише угоду про асоціацію з Україною без 
видимого прогресу: "Ми вимагаємо від України поваги до духу угоди". Серед вимог, які за його 
словами, висунуті Україні: відмова від вибіркового правосуддя та чесні і вільні вибори Верховної 
Ради. 

Пан Фюле також наголосив на важливості забезпечення доступу незалежних відвідувачів 
до Юлії Тимошенко. При цьому пан Фюле позитивно відзначив той факт, що останніми тижнями її 
змогли відвідати кілька європейських політиків та дипломатів. 

"Ми повинні зробити все належне, щоб допомогти Україні у її трансформації. Ми маємо 
бути гнучкими, ми не повинні бачити все у чорно-білих тонах, але ми ніколи не повинні йти на 
компроміси з нашими цінностями. Бо інакше ми матимемо більше викликів та проблем в ЄС та з 
нашими сусідами", - заявив пан Фюле. 

 
Фюле: ми не говоримо "бойкот" 
Єврокомісар окремо наголосив на тому, що Єврокомісія уникає слова "бойкот", а щодо 

рішення глави Єврокомісії Жозе-Мануеля Баррозу, то, як сказав пан Фюле, він не бойкотує Євро-
2012, а не їде туди. 

"Як виглядає зараз, пан Баррозу не має наміру їхати до України або відвідувати матчі Євро-
2012 в Україні. ... Але необхідно враховувати, що комісари скоріше особисто, ніж в професійній 
якості відвідуватимуть подію. Це не бойкот. Ми сподіваємося, що Євро-2012 стане великим 
успіхом", - заявив єврокомісар Штефан Фюле. 

Депутати, виступаючи під час дебатів, заявляли, що в України ще є певний час до початку 
Євро-2012, і за цей час влада України могла б продемонструвати деякі кроки, спрямовані на 
поліпшення ситуації. Депутати закликали слідкувати за ситуацією в Україні. 

Франциско Хосе Міллан з групи Європейської Народної партії (ЄНП) заявив, що ЄС має 
чітко заявити Україні, що очікування від неї у сфері захисту прав людини є дуже високими. 

"Є різниця між політичною та кримінальною відповідальністю, але в Україні цієї різниці 
немає", - заявив пан Міллан та наголосив, що "ЄС має виступити єдиним фронтом". 

Депутат Європарламенту та шведський політик Анна Ібрісагіч заявила, що Україна є 
частиною Європи, але зазначила, що Європарламент має дуже високі очікування щодо своїх 
партнерів і, зокрема, щодо України. 

Андрєй Ковачев з ЄНП також наголосив на тому, що ЄС чекає від України вільних виборів 
за участю опозиції, і заявив, що перепоною на шляху України до ЄС є не справа Тимошенко, а 
"група олігархів", які прагнуть "залишити за собою фінансові канали для збагачення". 

"Ми ніколи не закликали бойкотувати Євро як спортивну подію, ми хотіли зробити його 
заохоченням до реформ. Але влада не може використовувати його для своєї реклами", - заявив пан 
Ковачев. 

Міністерство закордонних справ у вівторок, 22 травня, заявило про занепокоєння намірами 
Європарламенту ухвалити резолюцію до розгляду касаційної скарги, поданої Юлією Тимошенко, 
припустивши, що це може бути спробою тиску на суд. 

Раніше ціла низка європейських політиків заявили про намір бойкотувати українську 
частину Чемпіонату Європи з футболу на знак протесту проти поводження з ув'язненою Юлією 
Тимошенко. 

Українська влада відкидає звинувачення у вибірковому правосудді та переслідуванні 
опонентів. 

 
УкрІнформ 

21.05.2012. Без прогресу в Україні ЄС не зможе підписати Угоду про 
асоціацію - Фюле 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС стане можливим після того, як 
українська влада продемонструє дотримання "духу політики асоціації". 

 Про це заявив у вівторок у Страсбурзі комісар ЄС з питань розширення та Європейської 
політики сусідства Штефан Фюле, виступаючи на дебатах щодо України під час пленарного 
засідання Європарламенту. 
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 "Багато разів ми говорили нашим українським партнерам, що ми не зможемо наблизитися 
до підписання Угоди про асоціацію, якщо вони не зможуть продемонструвати, що живуть у дусі 
політики асоціації", - сказав він. 

 Єврокомісар підкреслив, що політичні відносини між ЄС та Україною не поліпшаться "без 
стійких зобов'язань та наочної демонстрації, що законність і повага до основних цінностей 
дотримуються систематично в Україні". З цього приводу він висловив сподівання, що Україна 
продемонструє "помітний прогрес". 

 На думку Фюле, політично вмотивоване правосуддя - це "системна проблема в Україні і 
вона вимагає системного рішення у формі комплексної реформи системи правосуддя". 
Виступаючи в Європарламенті, він, зокрема, вказав на досягнення домовленості з Україною про 
перехід до офіційних переговорів щодо реформ у сфері судочинства із залученням експертів Ради 
Європи. 

 

ЄВРО 2012 
 

BBC Україна 

14.05.2012. ЄС вирішуватиме, чи бойкотувати Євро-2012 
Європейські високопосадовці можуть демонстративно не скористатися запрошенням 

України відвідати футбольні матчі 
У понеділок міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити, чи варто 

бойкотувати українську частину футбольного чемпіонату Євро-2012 на знак протесту проти 
ставлення української влади до ув’язненої екс-прем'єра Юлії Тимошенко. 

Основним питанням дискусії стане координація країн – учасниць ЄС щодо відвідин матчів 
чемпіонату. 

Раніше Голландія, чия національна збірна має зіграти в Харкові 9 червня, заявила, що не 
відправить на матч жодних політичних представників. Про свою відмову від візитів до України 
сказали і європейські комісари – члени виконавчого органу ЄС. 

Рішення політиків ЄС не стосуються матчів, які відбудуться в Польщі. 
Інші європейські країни, в тому числі Німеччина, поки що лише пригрозили Україні 

бойкотом, однак не визначилися з ним остаточно. 
"Ми будемо тримати Україну в центрі уваги, щоб визначитися, як вчинити правильно. Тому 

ми ще не вирішили", – сказав агенції Reuters дипломат з ЄС. 
У Брюсселі міністри проведуть чергову регулярну зустріч, щоб виробити єдину спільну 

позицію ЄС щодо питання бойкоту. 
"До того вони уникатимуть ухвалення будь-яких рішень на індивідуальній основі, які б 

могли скласти враження, що серед них немає узгодженості", – цитує Reuters високопоставленого 
чиновника з ЄС. 

У правлячій українській Партії регіонів (ПР) кажуть, що міжнародної ізоляції України не 
буде. 

"Я впевнений, що ізоляції не отримаємо, бо зараз ідуть серйозні процеси переговорів, 
контактів, і нам вистачить мудрості не змарнувати той напрям, який сформувався за останні 20 
років в контексті незворотності євроінтеграції України", – сказав заступник голови фракції ПР у 
парламенті Анатолій Кінах в інтерв'ю "5 каналу". 

Скандал довкола можливого бойкоту Євро-2012 загострився після того, як ЗМІ наприкінці 
квітня опублікували фотографії синців на тілі пані Тимошенко, які, за її словами, їй нанесли 
працівники Качанівської колонії. 

Це вже другий бойкот за минулий тиждень, який європейські політики можуть влаштувати 
Україні. 11-12 травня в Ялті не відбулася конференція лідерів країн Центральної та Східної Європи, 
майже всі учасники якої, окрім чотирьох, проігнорували запрошення. 

Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбудеться у восьми містах України та Польщі 8 
червня – 1 липня. 

 
Deutsche Welle 

14.05.2012. Бойкот “Євро-2012″: міністри закордонних справ країн ЄС 
ще не визначилися 

 Керівники зовнішньополітичних відомств держав-членів Євросоюзу під час засідання у 
Брюсселі, 14 травня, розглядали питання бойкоту "Євро-2012". Поки що жодного рішення не 
ухвалили.  

 Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Катерин 
Ештон повідомила під час заключної прес-конференції, що керівники зовнішньополітичних 
відомств держав ЄС обговорювали “українське питання” під час ланчу. За словами Ештон, міністри 
домовилися перебувати у постійному діалозі щодо можливих кроків стосовно "Євро-2012". 
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Ештон цікаво почути, що скаже Азаров 
Водночас Ештон підтримує рішення голови Єврокомісії Жозе Манеуля Баррозу, котрий не 

поїде на "Євро- 2012" в Україну, також так само вчинять і всі єврокомісари. Що ж до бойкоту, то, за 
її словами, міністри закордонних справ ЄС мають перш за все порадитися зі своїм польським 
колегою. Варшава ж нині виступає проти такого кроку і проти ізоляції України. 

Кетрин Ештон ще раз наголосила на тому, що ЄС нині дуже занепокоєний ув'язненням 
колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. «Ми знову і знову надсилали Україні 
сигнали, що верховенство права має взяти гору, що ми маємо побачити, що це було справді 
верховенство права. Український уряд же має нині добре подумати, як вчинити”, – сказала вона. 

 Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки також 
розповіла, що очікує на завтрашній візит українського прем'єра Миколи Азарова і їй цікаво 
почути, що він їй розповість. Ештон сподівається, що звістки з Києва будуть такими, що все-таки 
дозволять підписати угоду про асоціацію між ЄС та Україною. 

 
Грати в футбол можна й без політиків  
За словами ж міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, бойкотувати 

"Євро-2012" чи ні має вирішувати УЄФА, а не європейські політики. Втім, на його думку, “добре 
грати у футбол можливо й без того, щоб за цим спостерігали численні міністри”. 

 Так само вважає й бельгійський міністр закордонних справ Дідьє Рейндерс. За його 
словами, через бойкот постраждають насамперед спортсмени, тому навряд чи варто вдаватися до 
таких кроків. 

 За словами ж міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта, в українського уряду ще є 
час вчинити правильно, тобто покращити ситуацію довкола Юлії Тимошенко. “Про бойкот поки 
що не йдеться”, – сказав Більдт. 
 

BBC Україна 

14.05.2012. Рада закордонних справ ЄС не ухвалила рішення про 
бойкот Євро-2012 – Ештон 

Кетрін Ештон каже, що справи Тимошенко й інших опозиційних лідерів має бути вирішено 
Рада закордонних справ ЄС не ухвалила ніякого рішення щодо можливого бойкоту 

політиками фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні, повідомила 
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон. 

"Ми розглянули питання чемпіонату Європи з футболу. Ми не прийняли рішення, але ми 
будемо уважно спостерігати за подіями й розглянемо, що відбудеться надалі в Україні”, – сказала 
вона на прес-конференції за підсумками засідання Ради, повідомляє УНІАН. 

Разом з тим, пані Ештон зазначила, що в ході обговорення міністри домовилися, що 
уважно стежитимуть за розвитком подій з тим, щоб спробувати напрацювати спільну позицію 
щодо можливого відвідування європейськими політиками матчів Євро-2012. 

Кетрін Ештон також зазначила необхідність вирішення питання зі справою екс-прем'єр-
міністра Юлії Тимошенко. 

"Ми парафували угоду про асоціацію й зону вільної торгівлі в березні й хотіли б підписати 
її. Але Україна має показати, що вона поділяє дух політичної асоціації. Справи Тимошенко й інших 
опозиційних лідерів має бути вирішено", – сказала вона. 

Верховний представник ЄС також висловила надію, що в ході зустрічі із прем'єр-міністром 
Миколою Азаровим під час його візиту 15 травня в Бельгію вони зможуть досягти згоди.  

Напередодні низка європейських політиків висловилася за бойкот Євро-2012 з футболу в 
Україні через незадовільний, на їхню думку, стан демократії в країні, зокрема, через 
переслідування Юлії Тимошенко.  

Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбудеться у восьми містах України та Польщі 8 
червня – 1 липня. 
 

 Верховенство права й чесні вибори 
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт повідомив, що Євросоюз вважає 

необхідною умовою євроінтеграції України верховенство права й чесні вибори Верховної Ради. 
"ЄС наполягає на необхідності верховенства права, так само, як і чесних і вільних виборів в 

Україні. Тільки це насправді відкриє їй двері в Європу", – написав він в соціальній мережі Twitter. 
Відповідний висновок, за його словами, було зроблено у ході засідання ради міністрів 

іноземних справ ЄС у понеділок, 14 травня. 
Перед початком засідання Ради пан Більдт сказав, що Європейський Союз має сильніші 

інструменти впливу, ніж бойкот Євро-2012 в Україні.  
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"Я маю чесно сказати, що відвідування чи невідвідування футбольних ігор – не головний 
інструмент європейської політики. Я думаю, ми маємо більш сильні інструменти, які можемо 
застосувати", – сказав Карл Більдт, повідомляє УНІАН. 

Проти міжнародної ізоляції України висловилася Литва. Відповідну заяву під час ради 
міністрів закордонних справ країн ЄС зробив віце-міністр закордонних справ Литви Евалдас 
Ігнатавічюс. 

"Ізолювати Україну було б найпростішим рішенням. Складніше – запропонувати вихід із 
цієї ситуації", – цитує слова міністра прес-служба МЗС Литви. 
 

"За будь-якої погоди" 
Президент Віктор Янукович переконаний, що  Євро-2012 відбудеться в Україні, 

незважаючи на заклики європейських політиків його бойкотувати.  
"Політика політикою, а життя є життя", – сказав він журналістам у Донецьку. 
У тому, що чемпіонат відбудеться "за будь-якої погоди", переконаний і голова Верховної 

Ради Володимир Литвин. "Чемпіонат відбудеться в Україні і в Польщі. У якій атмосфері – це вже 
інше питання", – сказав він. 

У правлячій українській Партії регіонів кажуть, що міжнародної ізоляції України не буде. 
"Я впевнений, що ізоляції не отримаємо, бо зараз ідуть серйозні процеси переговорів, 

контактів, і нам вистачить мудрості не змарнувати той напрям, який сформувався за останні 20 
років в контексті незворотності євроінтеграції України", – сказав заступник голови фракції ПР 
Анатолій Кінах в інтерв'ю "5 каналу". 

 
Deutsche Welle 

16.05.2012. «Українська дискусія» в Німеччині: бойкот буває різний 
 Німецькі політики й експерти вважають дискусію про бойкот «Євро-2012» правильною, 

але застерігають і від перегинів.  
 Якщо Юлія Тимошенко ставила перед собою ціль проінформувати про свою долю 

громадськість Німеччини, то вона її досягла. Сюжети про колишнього прем'єр-міністра України, 
яка утримується за ґратами, посіли в квітні 2012 третє місце в рейтингу головних випусків новин 
на чотирьох провідних телеканалах – ARD, ZDF, RTL і SAT1. Лише конфлікту в Сирії та судовій 
справі Брейвіка в Норвегії було виділено більше ефірного часу. Такі результати моніторингу 
опублікував у вівторок, 15 травня, інститут IFEM в Кельні. 

Останній раз Україна домінувала у німецьких ЗМІ за часів «помаранчевої революції» 2004 
року. Теперішній сплеск пов'язаний з умінням Юлії Тимошенко «вести роботу з громадськістю» і з 
Чемпіонатом Європи з футболу, який наближається, вважає Екарт Штратеншульте, директор 
Європейської академії в Берліні. З ним погоджується й депутат Бундестагу від опозиційної партії 
«Союз 90/Зелені» Віола фон Крамон, яка звернула увагу на роль дочки Тимошенко, Євгенії, у 
тому, що і як німецькі ЗМІ розповідають про долю політика. Фон Крамон критикує те, що в 
Німеччині більше говорять про Тимошенко й менше – про інших колишніх членів уряду, 
засуджених в Україні. 

 Загалом, депутат Бундестагу вважає критику уряду Німеччини на адресу керівництва 
України виправданою. «Мене особливо турбує те, як швидко після приходу президента Януковича 
до влади відбулися системні зміни в Україні», - зазначає фон Крамон. 

 
Різні бойкоти 
 Слово «бойкот» звучить у повідомленнях німецьких ЗМІ про Україну особливо часто. 

Впершe про це заговорили після відмови президента Німеччини Йоахіма Ґаука їхати на саміт 
держав Центральної та Східної Європи в Ялті. Дискусія швидко вийшла на новий рівень і мова 
пішла уже про бойкот Чемпіонату Європи з футболу, фінальну частину якого Україна буде 
приймати разом з Польщею в липні. 

Кельнський політолог Ґергард Сімон вважає, що в ході «української дискусії» відбулось 
змішування понять. «Якщо йдеться про те, щоб виразити протест політичному керівництву у 
Києві», то такий «бойкот» має зміст, вважає Сімон. На його думку, провідні європейські політики, 
до прикладу Анґела Меркель, не повинні сидіти на почесній трибуні й фотографуватися з 
президентом України Януковичем. Європа повинна чітко показати своє критичне ставлення до 
подій в Україні, але не відштовхувати від себе, гадає Сімон. Спортивний бойкот він назвав 
невиправданим. 

 Проти спортивного бойкоту виступили й опитані DW німецькі політики. «Бойкот 
чемпіонату Європи або перенесення матчів, на мою думку, не принесе бажаного результату, - 
вважає депутат правлячої партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Філіпп Місфельдер. - 
Це не привело б до звільнення Юлії Тимошенко». На його погляд, від спортивного бойкоту 
постраждали б лише «спортсмени й вболівальники». 
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 «Кожен політик повинен сам вирішувати, їхати йому на Чемпіонат Європи чи ні», - 
зазначає Місфельдер. Сам він їхати на ЧЄ не планує. Не відвідає Україну під час «Євро-2012» і 
Ґернот Ерлер, заступник голови фракції соціал-демократів у Бундестагу. Він послався на 
відсутність часу. Ерлер вважає, що Меркель вчинила правильно, залишивши питання про свою 
поїздку на матчі ЧЄ відкритим. «У такому випадку збережеться тиск, і не виключено, що з Києва 
надійдуть позитивні сигнали», - каже Ерлер. 

 
«Україна – не Білорусь» 
 Поки що таких сигналів не надходило, а канцлер Німеччини посилила тиск на Україну, 

порівнявши її з Білоруссю. У двох країнах народ страждає від «диктатури й репресій», сказала 
Меркель, виступаючи нещодавно в парламенті. 

 Експерти вважають таке порівняння перебільшенням. «Україна - не Білорусь», - 
переконаний кельнський політолог Сімон. Так вважає і його берлінський колега Штратеншульте: 
«Я б не став називати Україну диктатурою, але у неї з'явилися авторитарні риси - переслідування 
не лише Тимошенко, але й інших членів колишнього уряду». 

 Не хочуть називати Україну «диктатурою» і деякі політики. «Я вважаю, що це перебір, - 
каже соціал-демократ Ерлер. - У нас у Німеччині викликає велику стурбованість те, як президент 
Янукович поводиться з опозиціонерами та колишніми членами уряду». Але політик виступив 
проти того, аби ставити Україну на один щабель з Білоруссю. «Я не думаю, що за умови 
справедливої оцінки ситуації, Україну можна назвати диктатурою», - вважає Ерлер. 

 
До України особлива увага 
 І політики, й експерти визнають, що обговорення «українського питання» в Німеччині не 

завжди було зваженим. «Так, дискусія велась іноді занадто гостро», - гадає депутат від «зелених» 
Віола фон Крамон. На її думку, це пов'язано з відсутністю реакції на критику з українського боку. 
«Мені не сподобалось те, що розгорнулося свого роду «змагання вимог», - зауважив соціал-
демократ Ерлер. За його словами, вимоги до України висувались «ледь не щогодинно» й дійшли 
навіть до ідеї перенесення матчів ЧЄ. На думку політика, це «не допоможе справі». 

 Берлінський політолог Штратеншульте вважає, що різко критикуючи Україну, Німеччина 
дає підстави для звинувачення в подвійних стандартах. Оскільки, за словами експерта, критика 
порушення прав людини на адресу, наприклад, Китаю, звучить «набагато стриманіше». 

 Кельнський експерт Сімон зауважує, що відносно Москви офіційний Берлін не дозволяє 
собі такої різкої критики, як стосовно Києва. Водночас, на думку експерта, з України - особливий 
попит: «На відміну від Росії, Україна хоче стати членом Європейського Союзу, тому до неї 
застосовують інші масштаби». 

 
Дзеркало тижня 

17.05.2012. Євросоюз навіть не думав про бойкот Євро-2012 
Про бойкот Євро-2012 в Україні заявляли всього лише деякі європейські політики, але ніяк 

не сам Євросоюз. 
  Представники Європейського Союзу не розглядають варіант щодо можливого бойкоту 

Євро-2012. Про це в ході засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. 
 «Як повідомив українській делегації комісар Штефан Фюле, на засіданні міністрів 

закордонних справ Євросоюзу не розглядалося нічого подібного щодо бойкоту Євро-2012», — 
сказав він. 

 «Бойкот і будь-які санкції не є політикою Євросоюзу стосовно України. Тільки деякі 
політики мають свої думки. Що ж, ми приймаємо це до відома. Ми зробимо все, щоб такі думки 
змінилися», — зазначив прем'єр. 

 Також глава уряду повідомив, що представники ЄС позитивно оцінили ті перетворення, 
які вже зараз поліпшили інвестиційний клімат в Україні. 

 Як повідомлялося, у понеділок, 14 травня, міністри закордонних справ ЄС не змогли 
ухвалити остаточне рішення про бойкот Євро-2012 в Україні і відклали його на майбутнє. 

 Раніше бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні вирішили у Єврокомісії. До бойкоту 
приєдналася низка європейських політиків. 

 
Дзеркало тижня 

22.05.2012. Євросоюз виключає політичний бойкот Євро-2012 в 
Україні 

Єврокомісари, які не виявили бажання відвідати Україну під час Євро-2012, керувалися 
особистими, а не професійними міркуваннями. У ЄС наполягають, що чемпіонат Європи має 
асоціюватися зі спортом, а не з політикою. 
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 Європейський Союз виключає політичний бойкот чемпіонату Європи з футболу в Україні. 
Про це, коментуючи дебати в Європейському парламенті з Україною і справу Юлії Тимошенко, 
заявив європейський комісар з розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Фюле. 

 «Комісія та Рада (ЄС) ніколи не використовують слово бойкот...Президент (Європейської 
комісії Жозе Мануель) Баррозу не має наміру відвідувати Україну, щоб побувати на Євро-2012, 
його думку поділяють колеги. Прийміть до відома, що комісари беруть участь в ньому за 
особистим, а не професійним бажанням. Це не бойкот. Ми впевнені, що Євро-2012 буде великим 
успіхом», — сказав він. 

 Фюле підкреслив, що ця подія має асоціюватися зі спортом, а не з політикою. 
Янукович впевнений, що Євро-2012 відбудеться, незважаючи на бойкот 
 Як повідомлялося, раніше низка європейських лідерів, у тому числі представники 

Європейської комісії на чолі з Баррозу, заявили, що не мають наміру відвідувати ЧЄ-2012 з 
футболу через незадовільний, на їхню думку, стан демократії в Україні, зокрема ситуацію з 
колишнім прем'єр-міністром, лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. 

 ЧЄ-2012 з футболу пройде з 8 червня по 1 липня у 8 містах України та Польщі. 
 

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС 
BBC Україна 

15.05.2012. Олланд став президентом Франції 
Франсуа Олланд склав присягу президента Франції, ставши першим соціалістом, який 

очолив країну за минулі 17 років. 
Церемонія інавгурації, в якій також узяв участь попередній президент Ніколя Саркозі, 

відбулася в Єлисейському палаці. 
У своїй промові пан Олланд сказав, що повністю усвідомлює виклики, які стоять перед 

Францією - в тому числі боргову кризу та повільне зростання економіки. 
Ніколя Саркозі потиснув руку своєму наступнику і провів з ним особисту зустріч, під час 

якої передав шифри доступу до ядерної зброї. 
У вівторок новий президент Франції відбуде до Німеччини, де зустрінеться з канцлером 

Ангелою Меркель. 
Цей візит має підкреслити важливість німецько-французьких відносин у неспокійний для 

Європи час. У Греції триває політичний вакуум, і дедалі частіше звучать припущення, що країну 
можуть змусити покинути зону євро. Такі настрої спричинили падіння євро на торгах у понеділок. 

Пан Олланд розкритикував шлях виходу з кризи через економію, на чому наполягає, 
передусім, Німеччина. 

Німеччина та Франція, як дві найбільші економіки єврозони та найщедріші донори 
стабілізаційних фондів, відіграють ключову роль у формуванні стратегії, яка має вивести Європу з 
кризи. 
 

"Фаталізму немає" 
Новий лідер попросив, щоб церемонія була якомога стриманішою, і запросив, окрім 350 

офіційних свідків церемонії, лише близько 30 особистих гостей. 
Серед них не було ані дітей пана Олланда, ані його співмешканки Валері Трієрвейлер. 
Склавши присягу, пан Олланд сказав у своєму телезверненні, що хоче послати Франції 

"сигнал упевненості". 
"Мені доручено повернути Францію назад до правосуддя, відкрити новий шлях у Європу, 

зробити внесок у миру в світі та збереження планети", - сказав він. 
Ніколя Саркозі привітав Франсуа Олланда на посаді президента Франції 
Він також назвав головні виклики, які стоять перед Францією: "величезний борг, повільне 

зростання економіки, понижена конкурентоспроможність та Європа, яка намагається подолати 
кризу". 

"Але сьогодні я стверджую: ніякого фаталізму немає. Є лише спільна воля, яка об’єднує нас. 
Ми мобілізуємо всі наші сили і всі засоби, що є у Франції", - додав він. 

Пан Олланд також сказав, що хоче, аби інші європейські лідери підписали договір, який 
"прив’язує вимушене пониження дефіциту до необхідного стимулювання економіки". 
 

"З розкритими обіймами" 
Після церемонії в Єлисейському палаці пан Олланд покладе вінок до Тріумфальної арки і 

проїдеться Єлисейськими полями у автомобілі з відкритим дахом. 
У вівторок він також назве членів свого уряду. Очікують, що досвідчений поміркований 

політик Мішель Сапін стане міністром фінансів, а прем'єр-міністром буде Жан-Марк Айро, який, 
до речі, вільно розмовляє німецькою мовою. 
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Удень новий президент Франції відбуде до Німеччини, де зустрінеться за обіднім столом з 
канцлером Меркель, яка каже, що прийме нового лідера "з розкритими обіймами". 

Та за її обіймами ховатиметься певне збентеження, припускає редактор Бі-Бі-Сі у справах 
Європи Ґавін Г'юіт, оскільки пані Меркель напередодні виборів відкрито підтримувала Ніколя 
Саркозі. 

"Наші погляди не збігаються по всіх питаннях", - зізнався пан Олланд у понеділок, 
виступаючи по французькому телебаченню. 

"Ми будемо говорити одне з одним, щоб разом досягти хороших компромісів", - додав він. 
Пан Олланд вимагає переглянути європейський фіскальний пакт, який робить ставку на 

скорочення перевитрат, і хоче, щоб до нього включили більше заходів, які б стимулювали 
зростання економіки. З іншого боку, Німеччина наполягає на дотриманні досягнутих угод. 

Якими б не були відмінності в їхніх поглядах, кажуть кореспонденти, величезний тиск, 
який чинитиме на двох лідерів криза єврозони, змусить їх шукати спільне рішення. 

Після поїздки до Німеччини пан Олланд проведе в четвер перше засідання нового уряду, а 
потім відбуде до Вашингтона для зустрічі з президентом США Бараком Обамою. 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

 

Що може очікувати Україна від Чиказького саміту НАТО 
 

Чиказький саміт НАТО є достатньо символічною для Альянсу подією. По-
перше, набуває реальних обрисів програма протиракетної оборони, як оборона 
складова блоку НАТО яка дістала назву Євро-ПРО.  

Оскільки в НАТО  досягнуто компромісу щодо основних параметрів 
розміщення компонентів цього комплексу, імовірно, що його все ж таки буде 
створено. Вірогідно, з цим буде змушена рахуватись і Росія, яка послідовно 
критикувала саму ідею розміщення системи ПРО в Європі. Хоча новообраний 
старий президент Російської Федерації Володимир Путін не бере участі у саміті, у 
російських ЗМІ з’явилася цікава тенденція. Окрім критики розміщення елементів 
системи ПРО в Європі, лунає думка про необхідність «надання Росії певних 
гарантій».  

З боку ж високопосадовців НАТО, зокрема, Генерального секретаря Альянсу 
Андерса Фог Расмуссена формулюється інша пропозиція: Росію запрошують до 
співпраці у створенні системи ПРО. Очевидно, переговори триватимуть; але поява 
у російських джерелах самої думки про «надання гарантій» та інші елементи 
«визнання неминучого» показують, що Росія буде змушена іти на компроміс, 
прийнявши як даність розгортання системи ПРО і задовольнившись певною 
формулою, яка дозволить їй зберегти обличчя. Щоправда, Москва намагатиметься 
вплинути на позицію НАТО опосередковано. Зокрема, через можливості 
перешкодити планам Альянсу щодо врегулювання ситуації в Афганістані.  

По-друге, саміт НАТО є чи не найбільш представницьким за всю історію 
Альянсу. В ньому бере участь близько 60 лідерів держав. Провідна тема – формат 
забезпечення стабільної ситуації в Афганістані – безпосередньо зачіпає інтереси 
не лише країн-сусідів Афганістану. Адже ідеться про потенційне джерело 
нестабільності в регіоні, де залишаються невирішеними низка конфліктів 
(індійсько-пакистанський, таджицький та інші). Тим більше, зважаючи на 
перетворення Афганістану на одне з основних джерел постачання наркотичної 
сировини, залишається загроза ескалації конфліктів, пов’язаних з кримінальною 
активністю (торгівля наркотиками, зброєю, людьми) і спробами різних угрупувань 
та етнічних груп контролювати відповіді види кримінальної діяльності.  

З іншого боку, у разі відновлення в Афганістані громадянської війни і 
можливої перемоги талібів, країна знову може перетворитися на «спонсора 
тероризму», створюючи загрозу як для країн регіону, так і для держав Європи та 
Північної Америки. Після виведення військ НАТО з Афганістану, залишаються 
актуальними питання допомоги уряду країни в підтримці миру і стабільності, 
зокрема щодо навчання збройних і поліцейських сил і взаємодії з ними. Тому 
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можна очікувати, що НАТО не поспішатиме виводити війська з Афганістану – і в 
кожному разі, залишить у регіоні достатньо сил для оперативного втручання в 
ситуацію у цій країні. У цьому контексті важлива позиція країн регіону, і зокрема 
колишніх радянських центральноазійських республік.  

Невипадково, напередодні саміту у російських ЗМІ поширювалась 
інформація під загальним заголовком «союзники Росії не їдуть на саміт НАТО». 
Подібно до Росії, інші члени ОДКБ, у чиїй підтримці зацікавлений 
Альянс, мали намір проігнорувати саміт. Насамперед ішлося про 
Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, а також Таджикистан. Демонструючи свою 
солідарність з Кремлем лідери усіх названих країн невдовзі перед тим відвідали 
саміт ОДКБ у Росії, який проводився практично одночасно із «неформальним» 
самітом СНД. Президент Путін, вітаючи союзників по ОДКБ, заявив, що за 
десятиліття існування організації зроблено чимало – однак залишаються великі 
перспективи до співпраці, зокрема щодо «координації дій на міжнародній арені». 
Цілком імовірно, що Росія через важелі ОДКБ, ЄврАзЕС, а в перспективі – і 
«Євразійського союзу» впливатиме на позиції центральноазійських країн, аби не 
допустити розширення (або збереження) військових баз країн НАТО на їх 
території, оголосити Середню Азію «зоною відповідальності ОДКБ» і замкнути 
прийняття рішення про співпрацю з Альянсом у цій «зоні відповідальності» 
виключно на Москву. 

По-третє, і це безпосередньо стосується України, НАТО чітко дає 
зрозуміти, що для нього визначальними у ставленні до різних країн є 
не тільки (і не стільки) військові аспекти, а ціннісні. Так, у декларації 
Чиказького саміту лідери країн-членів НАТО висловили стурбованість вибірковим 
застосуванням правосуддя в Україні і закликали її «вирішити проблеми в судовій 
системі» і «забезпечити вільні та чесні парламентські вибори восени цього року». 
Співпрацю з Україною лідери Альянсу вбачають через допомогу в реалізації 
реформ в рамках Комітету Україна-НАТО та Щорічної національної програми 
співпраці. До речі, відповідна Національна програма на 2012 рік у першій же 
статті передбачає «реалізацію політики зі зміцнення демократії, забезпечення 
верховенства права, захисту прав і свобод людини, дотримання принципу 
здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і 
судову, принципів незалежності суддів, поваги до прав національних меншин, 
недопущення дискримінації особи за політичними, релігійними, етнічними або 
іншими ознаками», «проведення вільних і чесних виборів» та посилення інших 
демократичних інститутів. 

Проблеми з виконанням цих зобов’язань, очікувані порушення на виборах і 
небажання української влади знайти компроміс у питанні вибіркового 
судочинства ставлять під сумнів можливість плідної співпраці з Альянсом. 
Зокрема, анонсуючи участь президента України в саміті, представники української 
влади наголошували на тому, що Україна має свої пропозиції щодо вирішення 
питань врегулювання ситуації в Афганістані. Однак доки власне до України 
існуватимуть зауваження системного характеру – вага її пропозицій буде 
недостатньою для врахування їх міжнародною спільнотою. 

Красномовним в цьому сенсі є той факт, що на зустріч з Президентом 
України на саміті НАТО погодилися тільки президенти Польщі, Румунії й 
Афганістану. При цьому, два перших порушували ті-таки питання внутрішньої 
відповідності України демократичним стандартам, і лише президент Афганістану 
– питання «інфраструктурних проектів».  

Відтак можна констатувати: НАТО розвиватиметься надалі як 
організація колективного оборони своїх членів і союзників від будь-
якої загрози, з чийого боку вона б не виходила. Досягнення консенсусу 
в цьому питанні примусить «скептиків щодо НАТО», зокрема, 
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Росію, шукати форм примирення з неминучістю. Для України у 
стосунках з НАТО найважливішим є подолання внутрішніх 
перешкод, які зараз штучно обмежують перспективи для 
інтеграції.   
 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

Українська правда 

11.05.2012. Посол США: Обама і Янукович навряд чи зустрінуться на 
саміті НАТО 

Посол США в Україні Джон Теффт сумнівається у тому, що президент США Барак Обама 
зустрінеться із президентом України Віктором Януковичем в травні на саміті НАТО у Чикаго. Про 
це дипломат заявив у інтерв'ю "Українській правді". 

 "Я не знаю, який дипломатичний протокол буде працювати там, поки це на стадії 
підготовки. Але я не чув про те, щоб була підготовка якоїсь окремої зустрічі", - сказав він. Теффт 
зазначив, що Януковича запрошено на саміт у Чикаго як главу держави, який вніс вклад у сили з 
підтримки стабільності в Афганістані. 

 Нагадаємо, у березні Янукович зустрівся з Обамою у столиці Південної Кореї Сеулі у 
рамках саміту з питань ядерної безпеки. 

 За словами посла, та зустріч планувалася і вона мала місце. "Це була коротка зустріч, під 
час якої пролунало три повідомлення з нашого боку. По-перше, це подяка президенту Януковичу і 
народу України за виконання зобов’язань повністю позбутися високозбагаченого урану. По-друге, 
президент Обама порушив питання занепокоєння вибірковим переслідуванням пані Тимошенко і 
її колег. І, по-третє, президент Обама висловив наше тверде побажання, щоб парламентські вибори 
в Україні в жовтні цього року були вільними, чесними і прозорими", - саказав Теффт в інтерв'ю. 

 Натомість, як повідомлялося раніше, президент Росії Владімір Путін запросив Віктора 
Януковича взяти участь у неформальному саміті СНД, який відбудеться 15 травня в Москві. 

 
Мій вибір - НАТО 

14.05.2012. Янукович після європейського краху, відторгнутий і від 
євроатлантичного простору безпеки, оборони та партнерства 

Чиказький саміт НАТО, який запланований на 20-21 травня 2012 року, має для розгляду в 
своєму порядку денному три стратегічних питання: проблема місії в Афганістані, майбутнє сил та 
засобів Альянсу в умовах мінливого та непередбаченого геостратегічного середовища та розвиток 
Політики партнерства, як однієї із головних запорук досягнення цілей та завдань НАТО заради 
розширення простору безпеки, стабільності та розвитку. 

В Чикаго заплановано, згідно визначень найвищих представників Альянсу, провести 
«безпрецедентну спеціальну зустріч із партнерами». Список запрошених держав-партнерів: 
 1. Австралія 
2. Австрія 
3. Фінляндія 
4. Грузія 
5. Японія 
6. Йорданія 
7. Республіка Корея 
8. Марокко 
9. Нова Зеландія 
10. Катар 
11. Швеція 
12. Швейцарія 
13. Об’єднані Арабські Емірати 

Не потрібно будувати ілюзій щодо якихось причин не включення України до цих 
запрошених держав. Причина одна – політична. Янукович для НАТО, фактично, персона нон 
грата. Це на тлі того, що Україна, і це беззаперечно, приймає участь майже в усіх операціях 
Альянсу. Якщо він все ж таки рушить до Чикаго на єдине засідання порядку денного, присвяченого 
Афганістану, участь Кучми в саміті у Празі потрібно буде розглядати, як неперевершений тріумф 
української зовнішньої та оборонної політики. Що, в принципі, й було в реальності. 

Але це ще не завершення «страждань» для Януковича. В Чикаго на рівні міністрів 
закордонних справ держав-членів НАТО відбудеться спеціальне засідання за участі представників 
країн-кандидатів на членство – Македонії, Чорногорії, Грузії, Боснії-Герцоговини. Планується, за 
неофіційними даними, розпочати переговори про дати набуття повноправного членства. 



INTERNATIONAL WEEKLY#17-18 (09.05-22.05.12)  24 of 61 

 

24 of 61 

І це ще не все. Липневий візит Північно-Атлантичної Ради НАТО на рівні послів держав - 
членів для проведення засідання Комісії України – НАТО скасований. Пояснення причин не 
вимагається. 

Генеральний Секретар Організації Північно-Атлантичного Договору Андерс Фог Расмусен 
не їде в Україну на Євро, де бути грати данська футбольна збірна. 

Після європейських, для Януковича жорстко причинили двері найпотужнішого у світі 
альянсу. Це вже більше ніж ізоляція. Янукович повинен знати – НАТО ніколи не програвало, воно 
є переможцем і таким залишиться. 

 
Мій вибір - НАТО 

16.05.2012. Генсек НАТО надіслав Януковичу офіційне запрошення на 
Чиказький саміт 

Президент України Віктор Янукович отримав від Генерального секретаря НАТО Андерса 
Фог Расмуссена офіційний лист-запрошення взяти участь у заходах саміту Альянсу, що відбудеться 
20-21 травня у Чикаго. 

 Про це  в Брюсселі повідомив представник штаб-квартири Альянсу. 
 «Минулого тижня ми направили Президенту України офіційний лист-запрошення», - 

сказав співрозмовник агентства. 
 Цю інформацію також підтвердив глава Місії України при НАТО Ігор Долгов. 
 Він уточнив, що Україна візьме участь у заходах саміту у Чикаго як контрибутор 

Міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані (ISAF). 
 Прізвище Президента України також зазначено серед 60 світових лідерів на офіційному 

сайті організаторів Чиказького саміту. 
 

Мій вибір - НАТО 

16.05.2012.НАТО допоможе Україні подбати про безпеку на Євро-2012 
Найближчим часом Україна і НАТО представлять спільний план дій із забезпечення 

безпеки Євро-2012, - пише Тетяна Івженко в російській «Независимой газете». 
 Реалізація проекту, не пов'язаного з військовою сферою, поліпшить імідж НАТО в очах 

українців значно більше, ніж всі пропагандистські програми періоду президентства Віктора 
Ющенка. У Києві визнають, що президент Віктор Янукович, закріпивши позаблоковий статус 
країни, за два останні роки при цьому зробив для зближення з НАТО набагато більше, ніж 
формально прозахідна помаранчева влада. 

 Українська сторона попросила НАТО про допомогу в забезпеченні безпеки європейського 
футбольного чемпіонату рік тому, коли в Києві з візитом перебував генсек альянсу Андерс Фог 
Расмуссен. Навесні 2011 року заявка була оформлена офіційно, а влітку експерти НАТО прибули в 
Україну для оцінки можливих загроз. Один з українських дипломатів пояснив НГ, що спеціальні 
підрозділи НАТО традиційно задіюються при проведенні масштабних міжнародних заходів, від 
великих змагань до коронацій, весіль та похоронів перших осіб держав. 

 "Нам потрібні і поради організаційного характеру - належить прийняти сотні тисяч 
зарубіжних уболівальників, дуже активних і емоційних людей. І чисто технічна допомога - зокрема 
спеціальне обладнання, що дозволяє відстежувати ситуацію, в тому числі з повітря, запобігати 
небажаному розвитку подій", - сказав співрозмовник НГ. Він пояснив, що в НАТО сформовані 
кращі антитерористичні підрозділи, які впораються з можливими загрозами: "На відміну від 
багатьох інших країн в Україні не існує проблеми внутрішнього тероризму. Але ми повинні 
виключити можливість так званого імпортованого тероризму". 

 За словами дипломата, у всіх українських містах, де відбуватимуться матчі європейської 
першості, в минулому році були створені спеціальні антитерористичні центри, в складі яких 
працюють представники різних структур - Служби безпеки України, МВС, МНС, МОЗ тощо. 

 
Мій вибір - НАТО 

17.05.2012. Ще раз про «розумну оборону», або Що може 
запропонувати Україна на саміті НАТО в Чикаго? 

Із перших років своєї незалежності Україна стала на шлях співпраці з міжнародними 
організаціями безпекового спрямування, що діють на євроатлантичному просторі. Протягом 20 
років співпраця з НАТО формувалась як пріоритетний напрямок у системі міжнародних зв’язків 
України. 

 Указом президента України № 273/2012 від 19 квітня 2012 року затверджено Річну 
національну програму співробітництва Україна — НАТО. Основою програми є стратегічне 
партнерство України з НАТО, що передбачає реформування та модернізацію не лише збройних 
сил, а й сприяє змінам в українському суспільстві, адже Річна національна програма 
співробітництва з НАТО є і програмою реформування країни. Метою партнерства на 
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середньострокову перспективу стає зближення України з НАТО до максимально можливого рівня 
співпраці, який дозволяє статус позаблокової країни-партнера. 

 20—21 травня 2012 року в Чикаго, рідному місті президента США Барака Обами, 
відбудеться 25-й саміт НАТО. Зважаючи на наступні президентські вибори в США, очевидною є 
зацікавленість американського президента досягти вагомих домовленостей на цьому саміті. 

 Одне з голових питань саміту — виведення військ із Афганістану та передача повноважень 
з підтримки миру та безпеки афганським збройним силам 2014-го. ЄС та США щорічно планують 
надавати 4—5 млрд доларів допомоги Афганістану після виведення військ. Україна, в свою чергу, 
може запропонувати свою участь у підготовці афганських збройних сил та поліції, гуманітарному 
розмінуванні територій, у економічній розбудові Афганістану, зокрема в енергетичних та 
будівельних проектах. 

 Україні, відстоюючи принципи загальноєвропейських підходів до врегулювання 
конфліктів, йдучи в руслі політики ООН та НАТО в Близькосхідному регіоні, важливо підтримати 
позицію Туреччини, сформовану в таких програмах взаємодії за участі НАТО, як Стамбульська 
ініціатива співпраці та Середземноморський діалог.  

 Це, в свою чергу, посилить значення українських пріоритетів для Анкари в наших 
переговорах з Туреччиною, зокрема і щодо економічних та енергетичних перспектив. 

 У Чикаго будуть обговорювати стан та розвиток Протиракетної оборони (ПРО) в Європі. 
При цьому для України важливо не втрачати діалогу, продовжувати формувати з Альянсом 
спільну позицію, заявити про своє позитивне ставлення до розгортання та розвитку ПРО в Європі, 
про неможливість для України бути поза оборонною протиракетною системою Європи, а також 
долучитись до загальноєвропейської ПРО на принципах рівноправної участі. 

 Варто запропонувати повернутися до питань можливої науково-технологічної і 
промислової кооперації України з країнами-членами НАТО в окремих сегментах розвитку 
європейської ПРО та можливе використання наших станцій попередження про ракетний напад 
після їхньої модернізації за участі партнерів. Україні як державі, що є лідером щодо зменшення 
ядерної загрози в світі, варто ініціювати обговорення питань щодо скорочення ядерних сил, 
поштовхом до чого може бути створення чинної ПРО в Європі. 

Зменшення військових витрат змушує країни НАТО уважніше вивчати економічно 
ефективні пропозиції інших країн, йти на пошук кооперації з партнерами. 

 Це дає для України певні нові можливості. Необхідність економії в країнах Альянсу дає 
шанс відкрити друге дихання українському військово-промисловому комплексу, який при 
ефективному менеджменті зможе пролобіювати низку проектів. Зважаючи на зменшення витрат 
на оборону в країнах НАТО, з огляду на застосування «розумної оборони» як пошуку 
раціоналізації оборони, варто запропонувати нашим партнерам оновлені економічно ефективні 
пропозиції, зокрема серійне виробництво певних зразків військово-транспортної авіації, 
бронетанкової техніки, кораблебудування, високоточної зброї, певні компоненти радіолокаційної 
та ракетної техніки, а також кооперацію по напрямках, які в попередній період не розглядались як 
перспективні. 

 Зрештою, необхідно завершити приєднання до антипіратської операції НАТО 
«Океанський щит», адже ця ініціатива Альянсу щодо боротьби з піратством є важливою для 
українців. 

 Президенту Януковичу варто вийти до світової громадськості та лідерів країн світу з 
ініціативою відстоювати принципи «культури безпеки» та заохотити НАТО підтримувати 
«культуру безпеки» у відносинах влади з громадянським суспільством. А Україні необхідно 
зобов’язатись дотримуватися балансу демократичних принципів та ефективності силових структур 
і розраховувати на зустрічні кроки євроатлантичної спільноти зі сприяння її руху до європейських 
стандартів. 

 Україна не повинна поступатися зовнішньому тиску щодо власних планів відносин із 
НАТО.  

 Проте є внутрішні проблеми через нерозуміння частиною влади питань безпеки. Люди, які 
прийшли до керівництва держави із бізнесу, добре знаються на тому, скільки коштує тонна металу 
чи тисяча кубометрів газу, але вони часто не знають, скільки коштує безпека, а коли безпеку 
неможливо виміряти та оцінити, то вона нічого не варта.  

 Сьогодні українська влада часто недооцінює питання безпеки. На відміну від росіян, які 
впадають в іншу крайність, очевидно сформовану конспіративним минулим...  

 Саме на цьому фоні виникли Харківські угоди. Проте безпекові питання були і будуть 
базовими. Наприклад: Європейський Союз формувався вже після створення НАТО, тому що саме 
безпековий фундамент дав можливість розвиватися економічним процесам у Європі. Україна — не 
виняток. Для нашої держави національна безпека теж є стратегічною цінністю, яку не можна 
прив’язувати до газу чи до якихось матеріальних речей. Треба знати свої реальні можливості та 
дбати про свою безпеку. Політична та військова еліта має пам’ятати стару перевірену формулу, що 
Батьківщина завжди в небезпеці. 
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 А безпеку країни потрібно посилювати до такого рівня, який би багаторазово перевищував 
необхідний запас міцності. 

 Україні важливо продовжувати тісну співпрацю з Альянсом, адже така співпраця посилює 
національну безпеку нашої країни. Хоча співробітництво, на жаль, звузилося лише до питань 
проведення спільних маневрів та участі в миротворчих місіях. Проте НАТО — це не тільки 
вищезгадані питання, НАТО — це в цілому зміни в суспільстві, це питання реформування судової 
системи і багато іншого, що напряму не пов’язано із армією та зброєю.  

 Тому дуже важливо, щоб співпраця з НАТО відбувалася багатосторонньо, із залученням 
міністерств, відомств, науковців, неурядових організацій, суспільства. Адже суспільство має більшу 
інерцію і продовжує інтегруватися в європейський простір, незалежно від позиції деяких 
політиків. 

 Надзвичайно важливою є участь Президента України Віктора Януковича в саміті НАТО в 
Чикаго та безпосередній діалог Києва з Брюсселем, Вашингтоном та іншими столицями країн-
членів Альянсу. Не через Москву, як цього дехто бажає, а напряму, як і личить великій державі. 
Участь в саміті — це можливість вести діалог щодо всіх важливих питань політики, безпеки, 
економіки, енергетики. Протягом року відбувається не так багато поважних міжнародних заходів, 
на яких за круглим столом лідери незалежних країн формують порядок денний майбутнього. 

 Майданчик, який для цього надає НАТО, необхідно використати для відстоювання 
інтересів України в глобалізованому і не завжди безпечному світі. 

 
Deutsche Welle 

21.05.2012. Україна і НАТО: співпраця на тлі охолодження відносин 
 На саміт у Чикаго Україна підготувала свої пропозиції реалізації стратегічного плану 

НАТО для Афганістану. Але експерти певні, від українського керівництва у Чикаго чекають іншого.  
 Попри прохолодні стосунки офіційного Києва з Північноатлантичним альянсом Україну 

на чикагському самміті НАТО представлятиме президент Віктор Янукович. У неділю він вилетів до 
США, аби взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради. Саміт проходитиме у форматі 
зустрічі країн - контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Адже у зв’язку з 
тим, що країни-союзники достроково виводять свої війська з Афганістану НАТО вже зараз 
непокоїться про безпеку в цьому регіоні після 2014 року. Як повідомив Глава Адміністрації 
Президента України Сергій Льовочкін, українська сторона підготувала пакет пропозицій для 
реалізації Стратегічного плану НАТО для Афганістану. 

 
Безпека і гроші 
Голова ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж переконаний, що Україна могла б готувати 

військові кадри для підтримки безпеки в Афганістані, брати участь в енергетичних та будівельних 
проектах. Водночас експерт привітав рішення українського керівництва долучитися до операції 
НАТО «Океанський щит». У міжнародній місії, яка має на меті боротьбу з піратством, з наступного 
року братиме участь український фрегат. Про це у квітні повідомило командування військово-
морських сил Україіни. 

 «Це позитивний приклад місії, яка буде корисною для українських громадян , адже 
Україна посідає третє місце по кількості цивільних моряків. Щодня 50-80 тисяч з них виходять у 
море у складі багатонаціональних екіпажів. Тому для нас це проблема», - переконаний Сергій 
Джердж. Також він певен, що Україна має запропонувати свою участь у багатообіцяючій ініціативі 
НАТО «Розумна оборона» (smart defence), яку Північноатлантичний альянс обговорює на самміті у 
Чикаго. 

Голова ліги «Україна-НАТО» вважає, що приєднання до нової ініціативи альянсу 
дозволить раціоналізувати витрати на оборону, а також повернутися до запуску спільних з НАТО 
проектів, які до цього не мали підтримки. «На жаль, зараз українська влада не розуміє і 
відсторонилася від питань безпеки. Бо більшість з них прийшли з бізнесу, а безпеку важко 
матеріалізувати у фінанси», - констатує Сергій Джердж. Експерти критикують нинішню політику 
української влади відсторонення від співпраці з НАТО та позаблоковості. Голова ліги «Україна-
НАТО» впевнений, що забезпечити власну безпеку Україна самотужки не може враховуючи те, що 
Україна планує у 2012 році скоротити армію до 184 тисяч осіб, а пізніше навіть до 70 тисяч 
військовослужбовців. 

 
Членство у НАТО – не на порядку денному 
Натомість українське суспільство, як показало останнє опитування фонду «Демократичних 

ініціатив», підтримує ідею нейтралітету країни. За приєднання до НАТО нині виступає лише 17%  
українців. Більше 42% громадян вважають, що зараз найкращий спосіб забезпечити безпеку для 
країни – це не входити до будь-яких військово-політичних союзів. Водночас в експертному 
середовищі зовсім інші настрої. Саме участь у проектах Північноатлантичного альянсу може 
забезпечити не тільки безпеку, а й фінансову і політичну підтримку країн-членів НАТО, вважають 
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експерти. «Співпраця з НАТО - це передусім відстоювання демократичних цінностей. Саміт у 
Чикаго покаже, що Україна зараз поза межами цих цінностей», - каже віце-президент Атлантичної 
ради України Олег Кокошинський. 

 На думку аналітиків, на зустрічі у США країни-члени НАТО не чекатимуть від українського 
президента Віктора Януковича ініціатив з впровадження спільних проектів, а висуватимуть гострі 
претензії з приводу обмеження принципів демократії в Україні. «Головними питаннями від 
партнерів НАТО Януковичу буде: коли відбудуться в Україні демократичні процеси, коли буде 
нормальна судова реформа і коли буде звільнена Тимошенко?», - вважає голова громадської ради 
при МЗС України Ігор Жданов. Експерти переконані, що Чикагський саміт ще більше посилить 
міжнародну ізоляцію України. Хоча при цьому оглядачі не виключають, що Північноатлантичний 
альянс підтвердить рішення Бухарестського саміту щодо перспектив вступу України в НАТО. 

 
BBC Україна 

21.05.2012.НАТО непокоїть вибіркове правосуддя в Україні 
Передача контролю за безпекою в Афганістані місцевим силам - ключове питання на саміті 

в Чикаго 
У декларації саміту у Чикаго лідери країн-членів НАТО висловили стурбованість 

вибірковим застосуванням правосуддя в Україні.  
"Беручи до уваги принципи і зобов'язання, закріплені в Хартії НАТО-Україна, ми 

стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя і переслідуванням, що видається політично 
мотивованим , у тому числі лідерів опозиції, а також умовами їх утримання", - зазначається в 
декларації, опублікованій на офіційному сайті НАТО. 

У зв’язку з цим лідери країн НАТО закликали Україну вирішити проблеми в судовій 
системі для забезпечення дотримання принципу верховенства права та міжнародних угод, 
учасником яких є Україна. 

"Ми також закликаємо Україну забезпечити вільні та чесні парламентські вибори восени 
цього року", - наголошується у Чиказькій декларації. 

У декларації наголошується, що НАТО продовжить політику відкритих дверей щодо Києва і 
готовий розвивати співпрацю та допомагати в реалізації реформ в рамках комітету Україна-НАТО 
та Щорічної національної програми співпраці. 

"Ми вітаємо прихильність України до зміцнення політичного діалогу та взаємодії з НАТО, а 
також її внесок в операції під керівництвом НАТО і нові пропозиції, які були зроблені", - йдеться в 
декларації. 

20 травня на саміт вирушив і президент України Віктор Янукович, куди його запросив 
генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

Як йдеться у повідомленні прес-служби президента, пан Янукович візьме участь у 
"засіданні Північноатлантичної ради НАТО у форматі країн - контрибуторів Міжнародних сил 
сприяння безпеці в Афганістані на рівні глав держав та урядів". 

Прес-служба також повідомляє, що Віктор Янукович проведе двосторонні зустрічі з 
главами держав та урядів, але не повідомляє, з ким саме. 

Напередодні прес-секретар президента Польщі Анна Тшаска-Вєчорек повідомила, що 
Броніслав Коморовський планує провести переговори з Віктором Януковичем у рамках саміту 
НАТО. 

За її словами, переговори відбудуться за ініціативою польської сторони у другий день 
саміту. 

 
НАТО: поспіху не буде 
Президент США Барак Обама попередив, що на НАТО в Афганістані чекають складні часи. 

Про це він заявив, виступаючи на саміті Альянсу в Чикаго. 
Нещодавно обраний президент Франції Франсуа Олланд, перебуваючи у США, ще раз 

наголосив, що Париж виведе війська з Афганістану до кінця 2012 року, що приблизно на два роки 
раніше графіку. Крім пана Олланда, ще кілька лідерів перебувають під тиском жителів своїх країн, 
які вимагають вивести війська з Афганістану раніше. 

НАТО готується до передачі контролю безпеки в Афганістані місцевим силам до кінця 2014 
року. 

Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що його країна усвідомлює відповідальність, 
яка буде покладена на неї. 

Кілька країн-членів НАТО заявили, що допоможуть афганським силам подолати 
повстанців-талібів. 

Як передає кореспондент ВВС Каролін Ваятт, учасникам саміту треба узгодити два різні 
повідомлення. Населення країн-членів Альянсу треба переконати, що операція в Афганістані 
доходить до завершення, тоді як афганську владу треба запевнити, що НАТО не кине її 
напризволяще після 2014 року. 
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В неділю розпочалася і триває у понеділок, 21 травня, дискусія щодо того, скільки грошей 
потрібно вкласти у підтримку Афганістану і хто саме має їх надати. 

Крім того, в рамках саміту пройдуть важливі переговори з президентом Пакистану щодо 
відновлення шляхів постачання ресурсів через його країну до Афганістану. 

"Пришвидшення виходу не буде, - сказав у неділю генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. - 
Наша ціль, наша стратегія та наш розклад лишаються незмінними". 

Президент США Барак Обама попередив, що на НАТО в Афганістані чекають непрості часи. 
Всього в саміті НАТО беруть участь більше 50 лідерів держав, серед них глави держав та 

урядів членів НАТО. 
 
"ПРО спотикання" 
Ще одним важливим питанням порядку денного саміту НАТО лишається система 

протиракетної оборони в Європі, яка викликає рішучий спротив Росії. 
На саміті в Чикаго представники Альянсу заявили, що система переходить на стадію 

"проміжної готовності", яка дає змогу перехоплювати ракети. Це означає, що в Середземному морі 
будуть розміщені американські військові кораблі, озброєні ракетами-переховлювачами, а в 
Туреччині почне діяти радарна установка. 

Росія вбачає в цьому загрозу для себе та вимагає письмових гарантій від США, що система 
ПРО спрямована не проти неї. США наполягають, що йдеться про захист від можливого удару 
Ірану, та не надають письмових гарантій. 

Пан Расмуссен вже заявив у Чикаго, що сподівається продовжити переговори з Росією 
щодо ПРО, але наголосив, що Росія не може заблокувати цей процес, заявивши: "Це рішення 
НАТО". 

 
Ukrainian European Perspective 

21.05.2012.Україна хоче співпрацювати з НАТО у рамках «розумної 
оборони» 

Україна зацікавлена  у співпраці з НАТО у рамках концепції «розумної оборони». Про це 
повідомив посол України при НАТО Ігор Долгов в інтерв'ю українським журналістам у ході саміту 
Альянсу у Чикаго. 

Він нагадав, що 20 травня відбулося головне засідання саміту НАТО у Чикаго, у якому 
взяли участь всі 28 глав держав-членів Альянсу. 

Долгов зазначив, що за підсумками цього засідання було прийнято рішення про 
вдосконалення обороноздатності Альянсу до 2020 року. Цей напрям роботи, за словами посла, 
отримав назву «інтелектуальна оборона». Концепція передбачає об'єднання зусиль навколо 
ключових питань розвитку обороноздатності країн-членів Альянсу. Зокрема, по кожному напрямі, 
наприклад, зв'язок, буде визначена країна-лідер і партнери, за участю яких цей напрям буде 
розвиватися, передає «УНІАН». 

«Хочу відразу сказати, що оборонна промисловість України відома у світі, відома країнам-
членам НАТО, і для того щоб залучати нашу країну до участі у цих проектах - «розумної оборони» - 
вже відбулися перші консультації», - сказав посол, додавши, що поки мова йде про обмін 
інформацією на експертному рівні. 

«Інтерес до нашої оборонної галузі великий і, в першу чергу, серед наших сусідів – країн 
Вишеградської четвірки, тому сподіваємося на те, що залучення України до таких проектів у плані 
«розумної оборони» принесе свої результати також і для боєздатності українських Збройних Сил», 
- зазначив Долгов. «Я впевнений, що це перспективний напрям», - зазначив посол. 

Як раніше повідомляв ForUm, глава місії України при НАТО Ігор Долгов повідомив, що на 
даному етапі не йдеться про залучення України до розробки європейської системи протиракетної 
оборони. 

 
Ukrainian European Perspective 

21.05.2012.Коморовський у Чикаго обговорив з Меркель ситуацію в 
Україні 

Президент Польщі Броніслав Коморовський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою 
Меркель на зустрічі в Чикаго ситуацію в Україні, зокрема, в контексті Євро-2012, яке на початку 
літа будуть приймати українці з поляками. 

Про це Б.Коморовський сказав польським журналістам в США, де він 20-21 травня бере 
участь у саміті НАТО, повідомляє TVN24. 

«Президент, якого запитали про зустрічі з канцлером А.Меркель, сказав, що розмова 
стосувалася головним чином українських справ і ситуації навколо Євро-2012», - повідомляє 
телеканал. 
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«Ми знайшли спільну точку зору на те, що спортивний захід має бути максимально 
захищеним від різного роду чисто політичних ситуацій. Але також ми занепокоєні через ситуацію 
в Україні», - сказав Б.Коморовський. 

Він зазначив, що планує продовжити цю тему під час переговорів з Президентом України 
Віктором Януковичем. 

 
BBC Україна 

21.05.2012. З чим повернеться Янукович з Чикаго? 
Віктор Янукович бере участь у роботі Чиказького саміту НАТО. Там він, як повідомляє його 

офіційний сайт, візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО у форматі країн-
контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. 

Цей візит Януковича до США відбувається в умовах різкої критики української влади за 
порушення прав людини та відмови багатьох президентів європейських країн відвідувати Україну. 
Напередодні візиту Януковича до Чикаго, посол США в Києві Джон Теффт висловив сумнів у тому, 
що президент США Барак Обама зустрінеться з Віктором Януковичем. 

У пропрезидентській Партії регіонів стверджують, що поїздка президента до США свідчить 
про те, що ніякої ізоляції України у світі не має. 

Перед візитом і сам Віктор Янукович в інтерв'ю Першому національному телеканалу 
заявив, що українські керівники "їздять стільки, скільки потрібно, і туди, де підготовлені такі 
зустрічі". 

 
Ізоляція чи "політичний вінегрет"? 
Член фракції БЮТ-Батьківщина, голова підкомітету парламенту з питань державної 

безпеки Олександр Скибінецький вважає, що наша країна крокує шляхом міжнародної ізоляції. 
"Україна на шляху до ізоляції. І вона вже пройшла серйозний відрізок на цьому шляху. Якщо на 
Банковій будуть і далі вперто заявляти, аби у світі не вірили своїм очам, а вірили словам 
Януковича, то цей процес посилюватиметься. 

На початку травня ЄС призупинив ратифікацію Угоди щодо політичної асоціації з 
Україною. Кілька країн Євросоюзу зажадали звільнення лідерів опозиції. Деякі європейські лідери 
заявили про намір бойкотувати Євро-2012, а в Ялті було скасовано саміт президентів держав 
Центральної Європи внаслідок того, що п'ять лідерів європейських держав відмовилися приїхати 
на зустріч з політичних мотивів. 

Член парламентської фракції Партії регіонів, юрист Володимир Олійник сказав ВВС 
Україна, що в Європі не всі поділяють пропозиції про ізоляцію Києва. 

"Якщо брати, приміром, Європарламент, де я часто буваю, то лише пару десятків депутатів 
посідають негативну позицію щодо України. А їх більше семиста. Висловлює свою позицію і 
застереження керівництво Європарламенту, але, знову ж таки - не всі керівники. Це така, скажімо, 
форма тиску. Перший тиждень, коли говорили про бойкот Євро-2012, то складалося враження, що 
вже все – є рішення, буде резолюція. Потім "гарячі" голови "остудили" керівники УЄФА і ФІФА. Не 
потрібно використовувати подвійні стандарти – до України одне ставлення, до Китаю – інше. А 
стосовно Росії – що робити"?- запитує пан Олійник. 

Він також каже, що не треба все змішувати і робити "політичний вінегрет". 
Однак в НАТО не поділяють таку точку зору. "Беручи до уваги принципи і зобов'язання, 

закріплені в Хартії НАТО-Україна, ми стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя і 
переслідуванням, що видається політично мотивованим , у тому числі лідерів опозиції, а також 
умовами їх утримання", - зазначається в декларації, опублікованій на офіційному сайті НАТО.  

 
Афганське питання 
Як сказав ВВС Україна Скибінецький, один з аргументів, чому пана Януковича запросили 

до Чикаго, полягає в тому, що влада у Києві хоче "задобрити" Вашингтон, зокрема, в афганському 
питанні. 

"Одна з причин того, чому Янукович запрошений до Чикаго, це те , що Україна, як і при 
президентові Кучмі, іде назустріч побажанням США щодо направлення військ туди, куди треба. Це 
використовується українською владою, як "відбілюючий" аргумент. А з іншого боку, українського 
президента сподіваються хоч в чомусь переконати", - твердить пан Скибінецький. 

На засіданні Північноатлантичної Ради, за словами голови секретаріату Януковича Сергія 
Льовочкіна, Київ викладе позицію України щодо підготовленого Брюсселем Стратегічного плану 
НАТО для Афганістану до 2014 року. 

Регіонал Володимир Олійник каже, що Києву є що запропонувати Кабулу. 
"В Афганістані планується спорудження газопроводів. Тому питання стоїть і про участь 

України в такому будівництві. Є там і українські військові спеціалісти. Звичайно, постане питання і 
про українські військово-транспортні літаки", - каже пан Олійник. 
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Водночас член фракції БЮТ-Батьківщина, генерал Олександр Скибінецький не виключає, 
що може бути порушене питання і про збільшення персоналу в Афганістані військового характеру. 

"Це додатковий персонал. Працівники зв'язку, інженерії, військові медики… В останню 
чергу – це бойовий контингент. Але поки це не стоїть на порядку денному",- додає Олександр 
Скибінецький. 

 
Дзеркало тижня 

21.05.2012. Янукович в Чикаго підтримав поетапне завершення 
операції в Афганістані і зустрівся з президентом Польщі 

Президент Віктор Янукович заявив на саміті НАТО в Чикаго, що Україна підтримує 
поетапне завершення спільної військової операції в Афганістані до кінця 2014 року. А перед 
засіданням держав-контриб’ютерів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані Янукович 
зустрівся з президентом Польщі Броніславом Коморовським.  

  Україна послідовно підтримує реалізацію Лісабонської стратегії НАТО, яка передбачає 
поетапне завершення спільної військової операції в Афганістані до кінця 2014 року. Про це заявив 
Президент України Віктор Янукович у своєму виступі на засіданні держав — контрибуторів 
Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані та запрошених до участі країн. 

 «Ми також підтримуємо продовження тісної співпраці з Афганістаном у рамках політики 
довготривалого партнерства на 2015-2024 роки та на подальшу перспективу, що передбачено 
новим стратегічним планом НАТО щодо Афганістану», — сказав Янукович, якого цитує прес-
служба глави держави. 

   Президент також зазначив, що понад десять років діяльності Міжнародних сил сприяння 
безпеці зробили важливий внесок у справу становлення та розвитку Афганістану. У цьому 
контексті він високо оцінив участь українських миротворців у складі сил цієї міжнародної коаліції 
з травня 2007 року. 

   Перед початком засідання Північноатлантичної ради НАТО Янукович поспілкувався з 
президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом Турецької Республіки Абдуллахом 
Гюлем. 

   Крім того, в Чикаго відбулася зустріч у форматі «віч-на-віч» Януковича і президента 
Польщі Броніслава Коморовського. 

 
 

Радіо Свобода 

21.05.2012. Янукович у Чикаго зустрівся з президентами Польщі, 
Туреччини та Азербайджану  

 Перед початком засідання Північноатлантичної ради НАТО у форматі країн – 
контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані відбулося коротке спілкування 
президента України Віктора Януковича з главами держав, які беруть участь у заході. 

 Як повідомляє прес-служба глави держави, Віктор Янукович у понеділок поспілкувався з 
президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом Турецької Республіки Абдуллахом 
Ґюлем. 

 Крім того, в Чикаго відбулася зустріч у форматі «віч-на-віч» Віктора Януковича і 
президента Польщі Броніслава Коморовського. 

 Віктор Янукович був запрошений на саміт НАТО, що проходить у Чикаго, як Президент 
України, держави-учасниці Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, які перебувають там 
за мандатом Ради безпеки ООН і під командуванням НАТО. Україна бере в них участь більш як 20 
своїми військовослужбовцями, які займаються небойовими завданнями – це штабні офіцери, 
військові радники, військові лікарі і сапери. 

Дзеркало тижня 

21.05.2012. Янукович виступить на саміті НАТО в Чикаго в 
закритому режимі 

Янукович на саміті НАТО в Чикаго опинився за одним столом поряд з лідерами США і 
Великобританії Обамою і Брауном. Виступати український президент буде в закритому режимі. 

  Президент України Віктор Янукович бере участь у засіданні Північноатлантичної ради 
НАТО в форматі країн — контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані на рівні 
глав держав і урядів. Засідання проходить у рамках Чиказького саміту Північноатлантичного 
альянсу. 

 На початку засідання виступив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. У 
своєму виступі він підкреслив важливість теми забезпечення миру і стабільності в Афганістані, 
забезпечення перехідного періоду, коли в 2014 році завершиться місія НАТО в цій країні. 

   Також на початку засідання виступив президент США Барак Обама, який також відзначив 
важливість афганської теми. Він привітав заяву президента Афганістану Хаміда Карзая, який 
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оголосив про початок перехідного періоду, коли забезпечувати стабільність у регіоні будуть власні 
сили оборони і поліції. 

   Після цього засідання Північноатлантичної ради НАТО продовжилося в закритому 
режимі. Зокрема в закритому режимі планується і виступ президента України. 

   Янукович відповідно до алфавітного розміщення глав делегацій сидить поруч з прем'єр-
міністром Великобританії Гордоном Брауном і Обамою. 

   Нагадаємо, що на засіданні Ради євроатлантичного партнерства в Празі в листопаді 2002 
року англійську мову змінили на французьку, щоб український президент Леонід Кучма не 
опинився за столом поруч з лідерами США і Великобританії. Тоді відносини Кучми з лідерами 
країн Заходу були настільки ж складними, як і зараз у Януковича. 

 
BBC Україна 

22.05.2012.Чиказький саміт НАТО: сигнал для України між рядків 
Віктор Янукович на саміті НАТО в Чикаго сидів між міністром закордонних справ ОАЕ та 

президентом Туреччини 
Українська делегація завершила участь у саміті НАТО в Чикаго, оголосивши про низку 

ініціатив в розбудові інфраструктури Афганістану. 
Барак Обама не зустрівся з Віктором Януковичем, така зустріч не планувалась, а сумніви 

щодо її можливості раніше висловив посол США в Україні Джон Теффт. 
Перед самітом НАТО деякі українські депутати і експерти наголошували, що питання прав 

людини не входить до "експертної галузі" НАТО. Втім у декларації Чиказького саміту йдеться про 
"стурбованість країн-членів НАТО вибірковим правосуддям в Україні" і міститься заклик до 
вирішення проблем в судовій системі.  

Віктора Януковича запросили на саміт НАТО у вересні 2011 року, тоді голова Альянсу 
Андерс Фог Расмуссен підкреслив, що НАТО цінує серйозний внесок Києва у миротворчі операції 
НАТО в Афганістані і Косово. 

Зі свого боку  Віктор Янукович наголошував, що принципи демократії і прав людини, які 
сповідують НАТО і Євросоюз, "важливі для України" і вона серйозно ставиться до їхнього 
дотримання.  

Пізніше Генсек НАТО висловив "глибоку стурбованість" тим, як українська влада 
поводиться з екс-прем'єром Юлією Тимошенко. Він також сказав, що буде надто зайнятий влітку і 
не відвідає Україну з нагоди Євро-2012. 

 
Пріоритети для Вашингтону 
Американські експерти по-різному оцінюють "сигнал", даний Україні на саміті в Чикаго. 
Участь України у Міжнародних силах сприяння безпеки в Афганістані справді високо 

цінується, заявив в інтерв'ю  директор програми Росії і Євразії Фонду Карнегі Мет Раджанскі.  
"Треба пам'ятати, що на саміт НАТО Україна перш за все була запрошена як контрибутор у 

відновленні Афганістану. Я не думаю, що відносини між НАТО і Україною якось зміняться, попри 
критику в бік України щодо справи Тимошенко", - сказав експерт. 

На думку пана Раджанскі, лідери НАТО не повинні ізолювати Україну через вибіркове 
правосуддя. 

"Це справжня проблема, але вона має вирішуватися на рівні реформ українського 
законодавства, на рівні громадянського суспільства, і це вже є пріоритетом для Вашингтона", - 
сказав представник Фонду Карнегі. 

Водночас деякі оглядачі у Вашингтоні називають безпрецедентним те, що на саміті НАТО в 
Чикаго, де пріоритетом було питання Афганістану, деякі лідери висловили окреме бажання 
поговорити з Віктором Януковичем про ситуацію з демократією в Україні. 

Про таку тему розмови оголосила напередодні саміту прес-служба президента Польщі 
Броніслава Коморовського. Зустріч з ним у Віктора Януковича пройшла віч-на-віч. 

З українським президентом на саміті НАТО провели зустрічі, зокрема, президенти Польщі, 
Румунії, Афганістану. 

 
Добровільна ізоляція 
У Вашингтоні також лунає думка, що попри те, що ані Вашингтон, ані Брюссель на 

офіційному рівні не оголошували про "санкції" чи "ізоляцію", ставлення до України говорить саме 
за себе. 

Експерт з міжнародних відносин у Вашингтоні Ендрю Фопіано каже, що не світ, а Україна 
ізолює себе сама, а небезпека цього процесу у тому, що Київ потрапить в "орбіту" Москви. 

"Коли українська влада каже, що ніякої ізоляції немає, це вказує на незнання сутності 
міжнародних відносин. Тут важливе те, що мається на увазі між рядків, довіра чи не довіра, повага 
чи неповага. Бойкот деякими лідерами Євро-2012, небажання світових лідерів зустрічатися з 
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українським президентом, декларація Чиказького саміту, - невже це не вказує Києву на 
серйозність ситуації і до чого це може привести?", - сказав експерт в коментарі.  

Північноатлантичний Альянс залишив відкритими двері для майбутнього членства 
України в НАТО, якщо Київ цього захоче. Поки на наступній зустрічі лідерів НАТО, дата якого не 
оголошена, буде розглядатися питання розширення Альянсу, а можливими кандидатами на вступ 
є Боснія, Грузія, Македонія і Чорногорія. 

Координатор комітету Східної Європи і Росії при НАТО Айра Страс в інтерв'ю висловився за 
інформаційну відкритість щодо співпраці України і НАТО і невикористання співпраці з Альянсом 
владою в Києві у політичних цілях,  

"Як я знаю, український народ не підтримує вступ до НАТО. Втім, цікаво було б дізнатися, 
як ставляться громадяни України до ініціатив української влади щодо Афганістану, інших 
миротворчих операцій. Мають бути спільними бажання громадян і чиновників", - вважає він. 

Тим часом міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко виступив у вівторок в 
Атлантичній Раді у Вашингтоні. Втім, як було попереджено, зустріч не буде публічною, а 
відбудеться офф-рекорд. 

 
Радіо Свобода 

22.05.2012. НАТО розкритикувало Україну, але двері не зачинило  
Чотири роки тому на саміті НАТО в Бухаресті Україна сподівалася отримати так званий 

План дій щодо членства (ПДЧ). Цього не сталося, хоча тоді, у 2008 році, лідери НАТО заявили, що 
Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, чого керівники НАТО ніколи не говорили 
країні, яка не отримала запрошення на вступ. Чотири роки пізніше інший український Президент 
прибув на натовський саміт у Чикаго. Президент Віктор Янукович не прагне членства в НАТО, але 
він прагне міжнародного визнання і пошани. Чи помітили його на саміті?  

   Дводенний саміт НАТО в Чикаго мав три головні теми переговорів: співпраця в 
Афганістані, економічна криза та суворі фінансові скорочення і співробітництво НАТО з 
партнерами, які не є членами НАТО. Участь Президента України в саміті стосувалася останнього. 

   У Чикаго Віктор Янукович почув те, що доводиться йому чути ледь не кожний день від 
одного чи іншого світового лідера. «Ми стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя і тим, що 
видається політично вмотивованим переслідуванням, включаючи лідерів опозиції, а також 
умовами їх утримання», – зазначають лідери НАТО в декларації, яку оприлюднили наприкінці 
саміту. 

 У декларації мовиться також про те, що альянс далі вестиме політику відкритих дверей 
стосовно Києва і буде розвивати співпрацю з Україною та допомагати в реалізації реформ у рамках 
Комітету Україна-НАТО та щорічної національної програми співпраці. 

   
Янукович хоче покращити свій імідж 
  Чотири роки після відмови надати Україні ПДЧ, ці двері залишаються відкритими, 

зазначає Фран Бурвелл, віце-президент Атлантичної ради. «Ми не зовсім певні, де Україна врешті-
решт хоче опинитися, – каже він. – Попри те, що Президент Янукович заявив, що його не цікавить 
членство в НАТО, нам не зрозуміло, чи це остаточне рішення, на якому Україна зупиниться. Й 
тому важливо, щоб НАТО тримало свої двері відчиненими. Однак зараз Україна не проявляє 
відповідну пошану щодо демократії та верховенства права, що ми очікуємо від членів НАТО. Хоча 
НАТО це військовий союз, ця пошана є необхідною для всіх його членів». 

   Якщо Президент Янукович не хоче членства в НАТО, навіщо йому взагалі їздити на 
натовські саміти, запитала я аналітика центру Брукінгс, колишнього посла США в Україні Стівена 
Пайфера. Приїхавши до Чикаго, Янукович намагається відмити свій ізольований імідж, зауважив 
аналітик. 

  «Я припускаю, що Янукович поїхав до Чикаго, щоб змінити свій імідж в Україні, адже 
через проблеми зі згортанням демократії він опинився ізольованим. Не Сполучені Штати 
запросили його на цей саміт, його запросило НАТО, так як запросило усі країни, з якими альянс 
співпрацює в Афганістані. Я не думаю що в Чикаго буде довга черга лідерів, які захочуть 
двосторонніх зустрічей із Януковичем саме через ті причини, про які вже говорили європейські 
лідери», – зазначив Стівен Пайфер. 

   На саміті Віктор Янукович зустрівся віч-на-віч із лідерами Польщі, Румунії та 
Афганістану, а також поспілкувався з президентами Азербайджану і Туреччини. 

   
Тінь Росії 
   Саміт НАТО пройшов під акордами зміни влади в Росії. Росія завжди була проти минулих 

натовських амбіцій Києва. Як можуть розвиватися відносини Україна НАТО у світлі повернення 
Путіна в президентське крісло? 

   Оскільки ані Путін, ані Медвєдєв не прибули на цей саміт, і поки що не зрозуміло, в якому 
напрямку президент Володимир Путін розвиватиме російські відносини з НАТО, на сьогоднішній 
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день не можна рішуче сказати, чи Росія впливатиме на подальші українсько-натовські відносини. 
Необхідно з’ясувати цей перший крок, каже Фран Бурвелл, а тоді побачимо. 

   Однак враховуючи вороже ставлення Путіна до НАТО в минулому, навряд чи можна 
очікувати від нього якоїсь новонародженої приязні щодо альянсу. А це значить, що подальші 
кроки один до одного, як Києва, так і Північноатлантичного альянсу будуть маленькими і 
несуттєвими. 

 
УкрІнформ 

22.05.2012. Україна може бути ефективним цивільним партнером 
НАТО - політолог 

 Україна може бути ефективним цивільним партнером НАТО й надавати вплив на позицію 
блоку. 

 Таку думку висловив політолог Дмитро Видрін, коментуючи для агентства УКРІНФОРМ 
підсумки саміту НАТО у Чикаго. 

 "Україна може бути ефективним цивільним партнером НАТО й надавати вплив на позицію 
блоку, допомагаючи у гуманітарних проектах і роблячи їх пріоритетними, не беручи участь у 
військових проектах, і тим самим хоч трохи підштовхуючи НАТО у гуманітарний бік, а не 
військовий", - сказав Д.Видрін. 

 Політолог вважає, що Україна є важливим партнером для НАТО, не будучи членом цього 
блоку. 

 "Це показово - можна бути позаблоковою країною, але при цьому викликати великий 
інтерес у країн-членів військово-політичного блоку, що й було продемонстровано на саміті у 
Чикаго", - сказав він. 

 На думку Д.Видріна, Україна має дуже сильну позицію в сфері повітряного транзиту. 
 "Цю позицію можна використати набагато сильніше, оскільки тільки Україна володіє 

парком літаків, здатних перевозити вантажі для операцій НАТО, причому не для військових 
операцій (не хотілося б, щоб Україна брала участь в якихось військових діях), а передусім для 
операцій гуманітарного, соціального напрямку, пов'язаних з інфраструктурними проектами", - 
сказав він. Мова йде, уточнив Д.Видрін, про великовантажні перевезення дорожньої техніки, 
устаткування для соціальних цілей. 

 "НАТО, як політико-соціальна організація, принесла б зараз світу набагато більше спокою 
й порядку, ніж НАТО як військова організація. Будівництвом шкіл, мостів і доріг можна зробити 
для діалогу культур, конфесій набагато більше, ніж крилатими ракетами й вакуумними бомбами", 
- зазначив Д.Видрін. 

 Україна повинна більше брати участь у такому сегменті і тим самим підштовхувала б НАТО 
у цьому напрямку, вважає політолог. 

 На його думку, Україна також могла б бути корисною для країн НАТО і в афганському 
питанні, маючи уявлення про специфіку цієї країни. 

 "Ми могли б бути сторонніми радниками для НАТО з психологічної точки зору, могли б 
розповісти, як важко й тривало лікується афганський синдром... Потрібно підказати нашим 
зарубіжним колегам, що це може бути навіть крутіше від в’єтнамського синдрому, тому не варто 
заграватися в експорт демократії за допомогою боєголовок, а варто ввозити демократію на 
цивільних літаках, для цивільних проектів. В Україні є люди, які не втратили пам'ять, і могли б 
бути хорошими менеджерами у спільних проектах, могли б бути чудовими провідниками 
гуманітарних місій", - сказав він, помітивши, що в Афганістані зараз розпочинається будівельний 
бум. 

 "Україна не повинна бути інтровертною країною, замкненою тільки на свої інтереси, - 
підкреслив Д.Видрін, - чим більше ми братимемо участь у зовнішніх інтересах, тим будемо 
цікавішими зовнішньому світу, а без цього неможливий міжнародний діалог". 

 Щодо рішення НАТО розгортати систему ПРО в Європі й незгоди з цими планами Росії, 
Д.Видрін підкреслив, що Україна як позаблокова держава має зробити паузу, поки НАТО й Росія 
знаходитимуть компроміс у цьому питанні. 

 "Гадаю, буде неминучий компроміс з цього приводу. Ціною цього компромісу будуть 
потоки газу в Європу, спільний видобуток нафти на російському шельфі в Охотському морі. Нехай 
вони розбираються, їм є чим грати, а нам вплутуватися у це не варто", - сказав він. 

 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
РИА Новости 

11.05.2012. США заявили, що Грузії ще рано вступати до НАТО 
В найближчому майбутньому Грузії не варто очікувати вступу до НАТО.  
 Про це заявив держдеп США, висловивши свою підтримку Тбілісі в забезпеченні 

виконання критеріїв НАТО, повідомляє РИА Новости.  
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"Грузія досягла істотного прогресу. Поки вона не досягла того рівня, який висувається до 
кандидата в члени альянсу, а й без цього (адміністрацією США) був посланий сигнал, що ми 
сповільнюємо формальне розширення НАТО з багатьох причин", - сказав заступник 
держсекретаря з питань Європи і Євразії Філіп Гордон.  

 За його словами, Грузія добилася великих успіхів на шляху вступу до НАТО і демонструє 
бажання приєднатися до альянсу, проте цього не варто очікувати до найближчому майбутньому.  

 Він також нагадав, що адміністрація США раніше вже заявляла, що на майбутньому саміті 
НАТО (у Чикаго 20-21 травня) питання вступу Грузії обговорюватися не буде.  

 Нагадаємо, на саміті в 2008 році союзники погодили вступ України і Грузії до НАТО, коли 
вони виконають низку умов. З того часу вже чотири роки НАТО називає Грузію "зразковим" 
партнером, але так і не встановлює термінів членства. 

 
РИА Новости 

11.05.2012.Китай та Індія не братимуть участь у зустрічі 
партнерів НАТО  

Від участі у зустрічі партнерів НАТО, яка відбудеться 20-21 травня у Чикаго, відмовились 
Індія та Китай. Про це повідомив генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. 

Расмуссен також зазначив, що цьогорічний саміт НАТО буде найбільшим в історії альянсу.  
Передбачається, що на нього прибудуть близько 60 глав держав і урядів. Разом з ними 

приїдуть також представники різних міжнародних організацій. 
 
 

Мій вибір - НАТО 

11.05.2012.У штаб-квартирі НАТО відбувся щомісячний брифінг 
Генсекретаря А.Ф.Расмуссена  

Основними темами виступу Генерального секретаря Альянсу стали операції НАТО в 
Афганістані та підготовка до саміту НАТО у Чикаго у травні ц.р. 

Зокрема, Генеральний секретар НАТО наголосив: 
„Саміт у Чикаго буде зустріччю на вищому рівні, де братимуться зобов'язання. 

Зобов'язання завершити передачу повноважень у безпековій сфері в Афганістані й підтримати 
афганців у справі досягнення стабільного майбутнього. Зобов'язання зберегти здатність НАТО 
відповідати на виклики 21-го століття. Зобов'язання і надалі зміцнювати зв'язки з нашими 
партнерами у всьому світі”. 

У своєму виступі А.Ф.Расмуссен, зокрема, зупинився на трьох основних цілях саміту. 
„По-перше, ми визначили курс майбутніх дій в Афганістані. Ми завершимо місію МССБ до 

кінця 2014 року, але ми продовжуватимемо підтримувати довгострокові партнерські відносини з 
афганським народом. 

Другим пунктом нашого порядку денного буде безпека та економіка. Ми покажемо, як ми 
можемо справлятися з сьогоднішніми економічними проблемами, одночасно готуючись до 
подолання викликів безпеці завтрашнього дня. 

Третім пунктом порядку денного буде партнерство. Ми будемо зміцнювати нашу мережу 
партнерств по всьому світі”. 

За словами Генерального секретаря Альянсу, у „Чикаго відбудеться найбільший в історії 
НАТО саміт за участю близько 60 країн і організацій. Організація Об'єднаних Націй та 
Європейський Союз також будуть представлені на нашій зустрічі на вищому рівні. НАТО є і 
залишатиметься трансатлантичним альянсом. Але якщо йдеться про безпеку, саміт у Чикаго 
покаже, що НАТО є найкращим партнером для міжнародного миру та безпеки”. 

 
Дзеркало тижня 

15.05.2012.Реформа НАТО — країни-учасниці будуть 
спеціалізуватися на вузьких напрямках 

Відтепер країни-учасниці НАТО будуть спеціалізуватися за одним або кількома 
напрямками: хтось займеться хімічним захистом, комусь доведеться сфокусуватися на постачанні 
ПММ або обслуговуванні загального авіапарку. Членам доведеться узгоджувати витрати на 
національну оборону з НАТО, відмовитися від деяких видів військ і озброєнь на користь вузької 
спеціалізації і співпрацювати набагато тісніше. 

  На саміті НАТО у Чикаго керівництво альянсу офіційно оголосить про запуск масштабної 
реформи своїх збройних сил. Передбачається, що відтепер країни-учасниці будуть 
спеціалізуватися за одним або кількома напрямками: хтось займеться хімічним захистом, комусь 
доведеться сфокусуватися на постачанні ПММ або обслуговуванні загального авіапарку. 

 Пакет реформ під загальною назвою «розумна оборона» розрахований до 2020 року. На 
блок чекають три ключові зміни. Його членам доведеться узгоджувати витрати на національну 
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оборону з НАТО, відмовитися від деяких видів військ і озброєнь на користь вузької спеціалізації і 
набагато тісніше, ніж зараз, співпрацювати один з одним в таких областях, як розвідка, логістика і 
навчання, а також в інших пріоритетних для альянсу сферах військової взаємодії, пише 
«Коммерсант». 

 «Навіть великі країни розуміють, що підтримувати повний набір сил і засобів неможливо, 
не кажучи вже про малі», — пояснив співрозмовник видання у штаб-квартирі НАТО. За його 
словами, при виборі спеціалізації будуть виходити з того, в чому країна традиційно сильна. «У 
збройних силах Чехії, наприклад, багато експертів з хімічного, біологічного та радіаційного 
захисту — вона зможе розвивати ці навички», — зауважив представник альянсу. 

 Джерела в НАТО зазначають, що необхідність проведення реформ продиктована не лише 
економічними міркуваннями — нові підходи до забезпечення взаємної безпеки повинні вивести 
обороноздатність блоку на наступний рівень. «Члени НАТО зможуть втілити ініціативу „розумна 
оборона“ і домогтися кращих військових показників за менші гроші, але для цього їм треба 
провести запізнілі внутрішні реформи. Треба перестати витрачати гроші на призовні армії зразка 
XVIII століття і почати інвестувати у професійні та мобільні збройні сили» , — заявив один зі 
співрозмовників видання. 

 У Чикаго буде оголошено про запуск 25 таких проектів, розроблених за принципом 
«об'єднання і спільного використання». Серед них: спільне навчання льотчиків, бойова підготовка 
військ у наближених до реальності умовах, забезпечення логістики, технічна підтримка 
самольотно-вертолітного парку, спільне використання складів амуніції, постачання ПММ. 
Передбачається, що над кожним проектом працюватимуть чотири-п'ять країн. У декількох 
ключових програмах, таких як ПРО, патрулювання повітряного простору, розвідка і 
спостереження, кібероборона, може бути більше учасників. 

 У Росії є питання до ініціативи НАТО. Москва відчуває занепокоєність у зв'язку з тим, що в 
рамках концепції «об'єднання і спільного використання» країни, що не володіють ядерною 
зброєю, можуть отримати доступ до арсеналів ядерних країн-членів блоку. В НАТО, втім, 
стверджують, що ці побоювання безпідставні: «Ядерна зброя — останнє, чим ми будемо ділитися 
один з одним». 

 
УкрІнформ 

21.05.2012. НАТО оголосило про вихід на перший етап зі створення 
ЄвроПРО 

  Організація Північноатлантичного договору оголосила про набуття початкової проміжної 
оперативної спроможності європейської системи протиракетної оборони. 

 Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен за результатами 
першого дня саміту Альянсу, що проходить 20-21 травня у Чикаго, повідомляє власний 
кореспондент УКРІНФОРМу. 

 "У Лісабоні (під час попереднього саміту у 2010 році - ред.) ми домовилися створити 
систему протиракетної оборони НАТО. Сьогодні у Чикаго ми констатували, що це вже реальність. 
Адже ці проміжні оперативні спроможності є першим кроком до перспективної мети із 
запровадження повного покриття та захисту для всього населення європейських членів НАТО, 
території та сил", - заявив глава Альянсу. 

 Як також йдеться у підсумковому документі саміту з цього питання, лідери країн-членів 
НАТО вітають рішення союзників взяти участь у створенні ЄвроПРО, головним котрибутором якої 
є США. 

 "Протиракетна оборона може доповнювати ядерні сили як стримуючий фактор, але не 
замінюватиме їх", - наголошується у документі. 

 Як повідомляло агентство, створення системи протиракетної оборони НАТО 
відбуватиметься у кілька етапів із перспективою вийти на повну оперативну спроможність до 2020 
року. 

Deutsche Welle 

21.05.2012. «Обмежено боєздатна» - система ПРО в Європі  
 На саміті НАТО в Чикаго оголошено про завершення першого етапу запуску європейської 

системи ПРО. У майбутньому її розширюватимуть, аби захистити Європу від потенційного 
агресора з Ірану.  

 Командний центр ЄвроПРО в західнонімецькому містечку Рамштайн складається поки що 
лише з лічених військових і оснащених комп’ютерами робочих місць. Німецькі військові разом з 
кількома сотнями солдатів, які служать у військово-повітряних силах союзників по НАТО, 
піклуються про безпеку повітряного простору над значною частиною Європи. Завдання підрозділу 
в Рамштайні збирати й аналізувати дані про запуск ракет. "Червоної кнопки" для нанесення удару 
у відповідь тут немає. 

 «Наша система обмежується передусім розпізнаванням того, чи не стартував якийсь 
летючий об’єкт в напрямку території НАТО», - пояснив у розмові з DeutscheWelle заступник 
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командуючого ВПС НАТО генерал Фридріх Вільгельм Плеґер. На даний момент, за його словами, 
все виглядає дуже скромно. «Здатність перехоплення залежить від того, чи перетне літальний 
об’єкт територію, яка контролюється нашою системою, - продовжив генерал. - Якщо ракета візьме 
курс на іншу територію, яку ми не врахували під час планування, тоді ми, на жаль, нічого зробити 
не зможемо». 

 
Захист від іранських ракет 
 Уся «система систем» складатиметься в майбутньому з супутників, радарів, установок для 

перехвату, які базуватимуться на суходолі й на морі. Розбудова відбуватиметься в три етапи, й 
завершити розгортання планується до 2020 року. Ракети-перехоплювачі SM-3 надійдуть із США. 
Вони розміщуватимуться на військових кораблях у Середземному морі, а також у Румунії та 
Польщі. Їхнє завдання полягатиме в перехопленні ракет середнього та великого радіусу дії, які 
можуть запустити з Ірану. 

 Збивати ракети малого радіусу дії планується за допомогою відомих з часів першої війни в 
Перській затоці зенітно-ракетних комплексів Patriot. Два десятка таких комплексів має на 
озброєнні й Бундесвер. 

 Проведення операції керуватиметься з Рамштайна, але сам процес знищення ракет ворога 
буде значною мірою автоматизовано. Завдання військовослужбовців, продовжив генерал Плеґер, 
полягає передусім у плануванні й створенні протиракетної системи. «Час - це вирішальний 
фактор, коли йдеться про знищення балістичних літальних апаратів, - розповів він далі. - Після 
запуску ракети в залежності від її віддаленості в нас лишається максимум 20 хвилин, аби повністю 
оцінити рівень загрози. Упродовж цього часу є лише маленьке віконце для початку 
перехоплення». 

 
Теоретично все прекрасно 
 Експерти по-різному оцінюють шанси ЄвроПРО перетворитися на справді ефективний 

протиракетний щит. Професор Йоахім Краузе з університету в Кілі вказує на ту обставину, що 
зброя, яка здатна самонаводитися, вже успішно використовується в американській армії. «Цим 
проект відрізняється від планів президента Джорджа Буша, - сказав він. – Програма базується на 
компонентах, що вже існують. Це не фантастика «зоряних війн», тому її можна відносно швидко 
реалізувати вже найближчими роками». 

 Олівер Маєр з Інституту дослідження проблем миру й політики безпеки в Гамбурзі оцінює 
становище інакше. «Поки що відсутня більшість фрагментів системи ЄвроПРО, - зауважує він. - 
Критична фаза розпочнеться 2018 року, коли на озброєння має надійти нова система для 
ураження ракет великого радіусу дії. Нема жодної гарантії, що така система буде дієздатною». 

 Блок НАТО поставив перед собою завдання захистити населення всієї Європи від 
потенційної ракетно-ядерної агресії Ірану, наголосив в інтерв’ю з DeutscheWelle Олівер Маєр. 
«Тому потрібен дуже високий рівень надійності. Але в таких комплексних системах, якою є 
протиракетна оборона, гарантовано забезпечити його швидше за все не можливо, - вважає він. – 
Адже йдеться про ядерну зброю, достатньо, щоб лише одна боєголовка оминула щит». 

 Генерал Плеґер, однак, переконаний, що врешті-решт європейська ПРО буде надійною. 
Водночас він визнає, що для захисту від ракет, які несуть відразу кілька боєголовок, знадобиться 
значно потужніша система. «Вірогідність атаки такими ракетами ми в нашому плануванні поки що 
інтенсивно не прораховували», - зауважив генерал. 

 
Гнучкіше й дешевше 
 Рішення про створення ЄвроПРО під дахом НАТО ухвалили 2010-го року під час саміту в 

Лісабоні. Ще 2009-го року американський президент Барак Обама представив нову стратегію 
протиракетної оборони. Його ідея полягала в тому, аби зробити її гнучкішою і дешевшою. Таким 
чином Обама підвів риску під фазою планування й розробки глобальної системи протиракетної 
оборони. За часів Буша й Клінтона у таке планування "закопали" вже мільярди доларів. 

 А розпочалося все з промови американського президента Роланда Рейґана в березні 1983 
року. Тоді він виступив із «Стратегічною оборонною ініціативою», мета якої полягала в 
перенесенні холодної війни у космічний простір. Але разом з падінням Берлінської стіни й 
розвалом Радянського Союзу втратила своє значення й ініціатива Рейгана. 

 
Росія вбачає для себе загрозу 
 Ідея створення системи ПРО, однак, продовжувала жити, так само як і конфлікт між 

блоками. Росія досі вбачає загрозу своїй безпеці через розгортання в Європі регіональної системи 
протиракетної оборони. Експерти з питань безпеки Краузе та Маєр вважають такі побоювання 
перебільшенням. Перші фази створення ЄвроПРО є для Росії абсолютно нецікавими з військової 
точки зору, вважає Маєр. У зв’язку з цим він звертає увагу на тисячі атомних ракет, якими володіє 
Росія. Протиракетний щит, що створюється, зовсім не здатен їх усіх перехопити. 
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 Але, як наголошує Краузе, американці цілком можуть продовжити розбудову регіональної 
системи ПРО в Європі й врешті-решт колись створити захист і проти Росії. «З російської точки зору 
це означатиме поступове зменшення стратегічного потенціалу відлякування супроти США», - каже 
Краузе. Упродовж багатьох років НАТО намагається розвіяти такі побоювання. Але поки що без 
успіху. 

 
Дзеркало тижня 

21.05.2012. НАТО закликало Москву відмовитися від визнання 
незалежності Абхазії і Південної Осетії 

Лідери країн-членів НАТО на саміті в Чикаго закликали Москву відмовитися від визнання 
незалежності Абхазії та Південної Осетії та висловили занепокоєння нарощуванням військової 
присутності «на території Грузії» — в даних регіонах. 

  Лідери країн-членів НАТО на саміті в Чикаго висловили стурбованість розширенням 
військової присутності Росії в Абхазії і Південній Осетії і закликали Москву відмовитися від 
визнання незалежності цих республік. 

 «Ми як і раніше стурбовані нарощуванням російської військової присутності на території 
Грузії і продовжуємо закликати Росію забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги та 
міжнародним спостерігачам (в Абхазію і Південну Осетію)», — йдеться в заяві чиказького саміту. 

 З урахуванням цілей, принципів і зобов'язань, які лежать в основі діяльності Ради НАТО-
Росія, блок закликає Росію виконати зобов'язання, що стосуються Грузії, які були досягнуті за 
посередництва ЄС 12 серпня і 8 вересня 2008 року (після конфлікту в Південній Осетії. 

 «Ми продовжуємо закликати Росію відмовитися від визнання регіонів Грузії Південної 
Осетії і Абхазії як незалежних держав», — заявили лідери країн-членів Альянсу. 

Вони «підтвердили  підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії в її 
міжнародно визнаних кордонах». 

 «Ми вітаємо повне дотримання Грузією угоди про припинення вогню, досягнутого за 
посередництва Євросоюзу, та інших односторонніх заходів, спрямованих на зміцнення довіри», — 
наголошено в документі. «Ми вітаємо прихильність Грузії не використовувати силу і закликаємо 
Росію наслідувати цей приклад», — зауважили лідери країн-членів НАТО. 

 Як відомо, саміт НАТО в Чикаго проходить на тлі демонстрацій протесту, які вилилися в 
зіткнення з поліцією, затримано 45 учасників антивоєнних демонстрацій, які намагалися 
прорватися до місця проведення форуму. 

 
Deutsche Welle 

22.05.2012.Підсумки саміту НАТО: перезавантаження афганської 
місії 

 НАТО на має наміру залишати Афганістан напризволяще й після виводу своїх військ, 
запланованого на 2014-й рік. Афганців навчатимуть західні військові інструктори.  

 До кінця 2014-го року країни НАТО хочуть перекласти відповідальність за безпеку в 
Афганістані на самих афганців. Вивід міжнародного контингенту військ з цієї країни, однак не 
означає, що Афганістан залишають напризволяще. Після майже десятиліття участі в бойових діях 
упродовж наступних десяти років НАТО надаватиме експертну допомогу афганським військовим. 
Це означає, що в країні й надалі залишатимуться тисячі західних військовослужбовців, які, однак, 
участі в бойових діях не братимуть. 

Крім відповідальності за безпеку в Афганістані уряд у Кабулі має взяти на себе й частину 
фінансування армії та поліції. На утримання збройних сил і правоохоронних органів щорічно 
знадобиться 4,1 мільярда доларів. Щонайменше 500 мільйонів з цієї суми має покриватися з 
афганської державної скарбниці. Очікується, що, починаючи з 2024-го року, Кабул утримуватиме 
свої сили безпеки повністю самостійно. 

 
Карзай: таліби вже не повернуться 
 Президент США Барак Обама, який запросив на саміт НАТО в Чикаго близько п'ятдесяти 

державних лідерів, переконаний в успіху афганської місії. «Ми полишаємо Чикаго з чіткою 
дорожньою картою для Афганістану», - заявив Обама. Афганський президент Хамід Карзай також 
не бачить більше загрози переходу влади в його країні до радикальних талібів. Афганський народ 
не допустить, щоб знову звели нанівець досягнутий поступ, сказав Карзай в інтерв'ю телеканалу 
CNN. 

Гармонію, яка панувала на саміті НАТО в Чикаго, порушив новий президент Франції 
Франсуа Олланд. Він хоче вивести французькі війська з Афганістану ще до кінця 2012 року. 
Щоправда, французькі військові інструктори й наступного року залишатимуться у цій країні. 

 
Спільні проекти допоможуть зекономити 
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 Заради скорочення витрат країни НАТО вирішили тісніше співпрацювати у військовій 
сфері. Ідеться про спільні оборонні проекти 28 країн-членів альянсу, на реалізацію яких потрібні 
мільярди. Учасники саміту заявили про наміри брати участь у спільних розробках і закупівлях. 

 Важливий крок вперед зроблено в питанні розгортання європейської системи 
протиракетної оборони, яка має захищати країни континенту від потенційних ракетних нападів з 
боку Ірану або Північної Кореї. Оголошено про часткову боєздатність так званої ЄвроПРО. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Саміт СНД  як невиправдані надії на милість В. Путіна 
 

«Неформальний» саміт СНД (і одночасно, ледь не «за сумісництвом» - 
ОДКБ) став практично першою зовнішньополітичною презентацією знову 
обраного президента Російської Федерації Володимира Путіна. Характерно, що 
попри «неформальний» характер саміту СНД, жоден із лідерів 11 країн-учасників 
організації не знайшов причин його пропустити.  

У свою чергу, Путін, і у виступі на форумі, і в попередніх та наступних 
коментарях відверто акцентував увагу на головному завданні стратегії Російської 
Федерації – принаймні, на термін його повноважень. Ішлося про «поглиблення 
інтеграції» на теренах СНД за схемою «зона вільної торгівлі – Митний союз – 
(ЄврАзЕС) – «Євразійський Союз»». При цьому, за країнами (і конкретно за 
Україною) визнається «суверенне право на вибір». Однак речники російського 
уряду неодноразово ставили в залежність характеру відносин з Україною від 
«правильності» цього вибору. Зокрема, від керівників російського уряду звучали 
тези про «захист ринку Митного Союзу»  від українського цукру, сиру та інших 
товарів українського походження. 

Так само постійно відхиляються і спроби України знайти компроміс – які, 
зокрема, президент Янукович озвучив за підсумками зустрічі з В. Путіним. 
Формули незмінні: варіант «м’якої» інтеграції з Митним Союзом у вигляді 
формули «3+1», чи, як прозвучало на саміті СНД – «секторальної інтеграції»; 
консорціум з управління ГТС за участі України, Росії і «ЄС» (у невизначеному 
форматі); запуск Угоди про вільну торгівлю (поки ратифікована лише Росією; 
вирішення «питань торгівлі» (припинення «торговельних воєн» у ході 
переговорів і реанімація Міждержавної комісії, яка не збиралися понад рік).  

Такі пропозиції у різних варіантах лунають принаймні з минулої весни. 
Російська ж сторона прямо чи непрямо дала зрозуміти, що не зацікавлена у 
жодній з них. Зокрема, ще наприкінці літа 2011 року ЗМІ повідомляли з 
посиланням на «джерела в Кремлі» про неприйнятність формули «3+1». У березні 
2012 року цю інформацію фактично підтвердив віце-прем’єр України Валерій 
Хорошковський. Пропозиції щодо формування тристороннього консорціуму з 
управління ГТС, Росія до останнього часу залишала без уваги. 

Утім, 18 травня 2012 року у ЗМІ з’явилась інформація про те, що російська 
сторона нібито «змінила позицію» у цьому питанні. Натомість після 
заспокійливих заяв українських і російських урядовців про вирішення 
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торговельних конфліктів практично завжди з’являються чергові претензії до 
українських товарів – або з боку голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка, 
або від представників асоціацій російських виробників відповідних товарів.  

У цьому контексті набуття чинності Угоди про зону вільної 
торгівлі може виявитися односторонньо вигідною Росії. Цікаво, що 
попередня версія такої угоди, підписана ще у 1994 році, не набула чинності саме 
через зволікання з ратифікацією з боку російської сторони. Нинішня редакція, 
натомість, ратифікована власне лише Росією. Під час її підписання і прем’єр 
Азаров, і експерти відзначали проблеми до її формулювань – зокрема, щодо 
можливості доступу до російського ринку (насамперед аграрної продукції, цукру). 

Відтак саміт СНД виявився презентаційним заходом, де сторони позначили 
свої позиції напередодні нового раунду переговорів. Зважаючи на історію 
попередніх раундів і приклад взаємин РФ із іншими країнами СНД, зокрема 
Білоруссю, яка далі перебуває у стані кризи – можна очікувати жорсткого тиску з 
російського боку щодо поглиблення інтеграції.  

Зважаючи на особливості інтеграційних об’єднань навколо Росії, інтерес 
російської сторони зрозумілий.  

57% голосів у Митному Союзі має Росія, а Казахстан та Білорусь – по 21,5%. 
При цьому 87,97% усіх митних зборів надходить до російського бюджету, 
Казахстан отримує 7,33%, Білорусь – 4,7%. Зрештою, досвід участі Білорусі в 
Митному Союзі свідчить, що Кремль ніколи не поступається своїми 
економічними інтересами. Країни протягом останніх років вели перманентні 
тарифні війни, які зрештою закінчилися повною капітуляцією Білорусі. Водночас 
Кремль зазвичай не виконує щедрих економічних обіцянок. Показово, що, 
незважаючи на намагання Росії переконати Україну у взаємовигідності 
економічної співпраці, Газпром піднімає для Білорусі ціну на блакитне паливо – 
до $244 за тис. м3, а надання $3 млрд. антикризової допомоги з боку Росії 
обумовлювалось передачею у власність Газпрому решти акцій білоруського  
Белтрансгазу. 

Подібний «прагматизм», який слугує пересторогою для української сторони 
для безоглядної економічної інтеграції, на перший погляд суперечить 
стратегічному інтересу РФ. Можна було би очікувати, що Україні будуть 
запропоновані вигідніші умови – а їх пожорсткішання буде 
відтерміновано на час після втягнення Києва до Митного союзу.  

Вірогідно, що російська сторона не йде на це, бо не може собі дозволити 
пільгових умов для України. 

Росії не вистачає коштів для інвестицій у розбудову нових родовищ. 
Фінансові показники Газпрому аж ніяк не покращуються. На початку 2012-го 
року борг Газпрому сягав $46 млрд, і в найближчій перспективі очікується його 
зростання до $48 млрд. Більше того, експерти Світового банку(СБ) передбачають, 
що середня ціна на нафту знижуватиметься – з 94,7 дол./барель у 2012 р. до 88,5 
дол./барель у 2015 р. При цьому ціна 1 бареля російської нафти марки Urals, 
згідно з прогнозом СБ, у 2012 р у середньому буде $99,0, у 2013р. – $95,5,  2014р.  
– $92,7, у  2015р. – $89,0. Колишній міністр фінансів Олексій Кудрін у 2011 році 
визнав, що бюджет РФ можна збалансувати лише при ціні у $115 за барель. 
Половина бюджетних надходжень РФ – це доходи від продажу нафти 
(насамперед) і газу.  

У свою чергу, зростання ціни на нафту і газ підштовхує інші держави шукати 
альтернативні джерела енергії, або нові способи видобування традиційних 
енергоресурсів. І чим більше зростає ціна на нафту і газ, то вигіднішими стають ці 
альтернативні варіанти. Протягом найближчих п’яти – семи років вірогідним є 
початок промислового видобутку сланцевого, шахтного та інших видів газу, який 
раніше був надто дорогим порівняно з російським. Активно досліджуватимуться і 
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почнуть розроблятися поклади на шельфі. З іншого боку, застосування 
альтернативних видів палива, поширення гібридних електромобілів може 
знизити попит на нафту.  

Все це дуже звужує горизонт ухвалення рішень для Росії. Якщо до 
міжнаціональних, релігійних та інших проблем, які час від часу вибухають 
насиллям у російському суспільстві, додадуться ще соціальні – режим може не 
встояти.  

Відтак українській стороні не варто очікувати жодних 
послаблень на переговорах з РФ. Адже її ресурси незрівнянно більші, ніж ті, 
які Росія може отримати від нинішніх партнерів у інтеграції – і у випадку 
переходу під контроль російських суб’єктів можуть допомогти відтермінуванню 
кризи в самій Росії..  

Тому стратегія взаємодії з РФ потребує зміни. Замість спроб обміняти 
економічні преференції від РФ на «м’яку інтеграцію», варто 
використати міжнародно-правові механізми. Зокрема,питання 
зниження високих цін на енергоносії мають вирішуватись шляхом запровадження 
енергетичної ефективності виробництва і енергоощадливості. Цим шляхом має 
пройти  Україна.   

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

   
BBC Україна 

10.05.2012.Чотири президенти не відмовляються від зустрічі з 
Януковичем, каже МЗС 

МЗС каже, що зустрічі п'яти президентів після скасування Ялтинського саміту можуть 
відбутися окремо 

Після  перенесення Ялтинського саміту держав Центральної Європи на невизначений 
термін чотири президенти, які заявляли про намір приїхати в Україну, і далі планують ближчим 
часом зустрітися із Віктором Януковичем.  

Серед тих, хто не відмовився від Ялтинської зустрічі – президенти Польщі, Словаччини, 
Литви та Молдови. 

Керівник департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин сказав ВВС 
Україна, що зустрічі п'яти президентів у форматі саміту не буде, водночас підтвердивши плани 
двосторонніх контактів. 

"Плануються окремі зустрічі з Віктором Януковичем. З президентом Польщі Броніславом 
Коморовським така зустріч передбачається найближчим часом у Варшаві, під час відкриття Євро-
2012", - повідомив Олег Волошин. 

"Потім, як планується, пан Коморовський приїде до Києва на фінал європейського 
чемпіонату. Президента Литви Далю Грібаускайте Віктор Янукович запросив окремо. 
Пенітенціарна служба розглянула клопотання литовської сторони і дала згоду на зустріч пані 
Грібаускайте із Юлією Тимошенко на Харківщині. Окремим буде і візит президента Молдови", - 
каже Олег Волошин. 

 
Литва: Україна має виправляти помилки 
В адміністрації президента Литви ВВС Україна сказали, що візит пані Грібаускайте може 

відбутися вже 11 травня. Спочатку планується зустріч з екс-прем'єром Юлією Тимошенко, після 
чого литовський президент матиме переговори із з Віктором Януковичем. 

Кореспондент ВВС Україна у Литві Віктор Чернишук розповів про реакцію литовського 
керівництва на візит Далі Грібаускайте до України.  

"Напередодні візиту лідер Литви повідомила, що вирішальним в дилемі їхати в цю 
п’ятницю до України чи ні, була її розмова з Віктором Януковичем, під час котрої глава України 
запевнив, що їй буде організовано зустріч з Юлією Тимошенко", - зазначає Віктор Чернишук. 

Рішення лідера Литви їхати в Україну схвалили також в Сеймі і уряді. Спікер парламенту 
Ірена Дєгутєнє впевнена, що з Києвом є про що розмовляти. 

"Президент ухвалила єдине вірне рішення: їхати в Україну за будь яких обставин. Вона 
бажає у відвертій розмові обговорити з українським колегою шляхи виходу із ситуації. Київ зробив 
чимало помилок. Наше завдання – не лише вказати на них, а допомогти їх виправити", - відповіла 
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голова Сейму на запитання кореспондента ВВС про оцінку умов візиту в Україну президента 
Грібаускайте. 

Кореспонденту ВВС стало відомо, що під час візиту до України президент Литви має намір 
домовлятися про конкретні кроки не лише з президентом України, але й з лідерами опозиції, 
включаючи Юлію Тимошенко. Лідер Литви має намір відверто вказати на помилки, які зробила 
влада, і в той самий час на недоліки, яких припустилася опозиція. Литва має намір запропонувати 
план дій, зазначає Віктор Чернишук. 

 
Польща проти анахронізмів в українському законодавстві 
Тим часом президент Польщі Броніслав Коморовський, як пишуть "Українські новини", 

сказав на брифінгу у середу, що він хоче найближчим часом зустрітися з Віктором Януковичем, 
аби обговорити з ним справу Юлії Тимошенко. 

За його словами, він закликав українську владу якомога швидше внести зміни до 
українського законодавства, усунувши анахронізми, які суперечать європейським стандартам. 

У посольстві Словаччини в Києві ВВС Україна сказали, що не мають інформації про зустріч 
президента цієї країни Івана Гашпаровича з Віктором Януковичем, хоча і зазначили, що така 
зустріч може відбутися за домовленістю двох лідерів. 

Ще раніше, напередодні Ялтинського саміту п'ять президентів, а саме Румунії, Албанії, 
Хорватії, Чехії і Чорногорії заявили про відмову взяти участь у зустрічі з політичних мотивів, 
вказуючи на справу Тимошенко. 

 
Радіо Свобода 

17.05.2012.Хорошковський: Україна та ЄС можуть підійти до 
підписання угоди про асоціацію до кінця року  

 Україна та Європейський Союз можуть підійти до підписання угоди про асоціацію до кінця 
року, заявляє перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський. 

 «Частина угоди, що стосується створення зони вільної торгівлі, потребує згоди з боку 
Європейського парламенту, а повністю вся угода про асоціацію потребує ратифікації всіма 
національними парламентами. Із технічного погляду ми могли б підійти до підписання та початку 
процесу ратифікації вже до кінця року», – сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна». 

 Водночас Хорошковський зазначив, що існує і політична складова цього питання. 
 «Наші європейські партнери неодноразово говорили про те, що доля угоди про асоціацію 

залежить від вирішення ситуації зі справою екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Точаться 
дискусії, наскільки правомірною є така зв'язка, але факт залишається фактом – це позиція 
серйозних сил усередині ЄС», – наголосив перший віце-прем'єр. 

 За його словами, питання верховенства права, безумовно, є надзвичайно важливим, але 
порядок денний Україна-ЄС не може обмежуватися лише справою Тимошенко. 

 «Нам все одно доведеться адаптувати величезний обсяг законодавства, врегулювати цілий 
перелік технічних завдань, які, так чи інакше, необхідні для просування України до Європейського 
Союзу. Тому я, як відповідальний за євроінтеграцію, пропоную не просто стояти і чекати, а 
рухатися за всіма іншими пунктами порядку денного», – заявив Хорошковський. 

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

 
Радіо Свобода 

17.05.2012.МЗС покладає великі сподівання у зв'язку з призначенням 
нового посла ЄС в Україні  

 У Міністерстві закордонних справ Україні пов'язують великі очікування з призначенням 
нового посла Євросоюзу Яна Томбінського. 

 «Ми, безумовно, пов'язуємо найпозитивніші очікування з новим представником ЄС в 
Україні, який представляє Польщу – країну, яка робить надзвичайно багато для євроінтеграції 
України», – повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин. 

 «Стосовно ж пана Тейшейри, то ми маємо намір із ним конструктивно взаємодіяти до 
моменту його від'їзду з України, а також бажаємо йому успіхів у роботі на інших пріоритетних 
напрямках європейської зовнішньої політики», – наголосив представник МЗС. 

 Главу представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейру змінить Ян 
Томбінський. Відповідне рішення ухвалила  верховний представник ЄС із закордонних справ і 
політики безпеки  Катрін Аштон. Заміна відбудеться відповідно до ротації на цій посаді. 

 Нині Томбінський є головою місії Польщі при Європейському Союзі. З 2001 по 2007 рік він 
був послом Польщі у Франції. 
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BBC Україна 

18.05.2012. МЗС звинувачує Росію в упередженому ставленні до 
української діаспори 

Міністерство закордонних справ України заявляє, що ліквідація єдиної всеросійської 
української громадської організації свідчить про упереджене ставлення Росії до діяльності 
української діаспори. Адвокат організації заявляє, що подаватиме касацію. 

У п'ятницю, 18 травня, Верховний Суд РФ прийняв рішення про ліквідацію єдиної 
всеросійської української громадської організації "Об’єднання українців Росії" (ОУР). 

Як заявляє МЗС України, ліквідація ОУР призведе до того, що чисельна українська діаспора 
Росії "вперше зіштовхнеться із ситуацією, коли українські громадські організації не будуть 
представлені на федеральному рівні". 

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на офіційному сайті відомства 18 травня. 
"На жаль, суд фактично проігнорував проведену новим керівництвом ОУР значну роботу з 

метою виправлення раніше вказаних формальних недоліків у роботі", - йдеться у повідомленні 
МЗС України. 

У міністерстві також зазначили, що такий підхід суперечить відносинам традиційної 
дружби "між нашими державами та народами". 

"Ми підтримуємо обґрунтовані прагнення української діаспори Росії – однієї з найбільших 
етнічних громад у Російській Федерації – мати впливову та ефективну українську громадську 
організацію із загальноросійським статусом, діяльність якої сприятиме подальшому розвитку 
українсько-російських культурно-гуманітарних зв’язків", - йдеться в повідомленні. 

Також МЗС закликало російську сторону "прийняти принципове рішення щодо реального 
сприяння в правовій самоорганізації української громади в Російській Федерації як важливої 
складової широкої палітри дружніх українсько-російських відносин". 

 
Підстави для ліквідації 
За словами адвоката ОУР Аліма Жгульова, організація подаватиме касацію до колегії 

Верховного суду, повідомляє агенція "УНІАН". 
Пан Жгульов після засідання суду заявив, що ОУР не згодна "ні з одним звинуваченням 

Мін'юсту" Росії. Більше того, адвокат запевнив, що організація вжила всіх заходів для ліквідації 
звинувачень. 

За його словами, 26 травня 2011 року ОУР провела позачерговий з'їзд, на якому до статуту 
були внесені і затверджені "відповідні правки", та на вимогу Мін'юсту були створені додаткові 
відділення ОУР у регіонах. 

"Таким чином, претензії Мін'юсту, що відділення ОУР створені менш ніж у половині 
суб'єктів РФ, на момент розгляду справи, необґрунтовані", - цитує "УНІАН" пана Жгульова. 

Адвокат також зазначив, що Мін'юст РФ звинувачує екс-співголову ОУР Валерія Семененка 
в тому, що він у період тимчасового припинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ 
нібито від імені ОУР. Це і стало приводом для юридичної ліквідації організації, питання про яку 
Міністерство юстиції Росії порушило ще два роки тому. 

 
BBC Україна 

22.05.2012. У МЗС не знають, коли Україна проведе Ялтинський 
саміт 

У міністерстві закордонних справ не можуть назвати дату проведення Ялтинського саміту. 
 Міністерство закордонних справ України поки не може назвати дати, на яку буде 

перенесено Ялтинський саміт держав Центральної Європи, який мав відбутися 11-12 травня. Про це 
повідомив прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров. 

 «Щодо саміту поки немає ніякої інформації, ми його перенесли. Це буде зважене рішення, 
ми будемо проводити консультації з нашими партнерами і сподіваємося, що ми його проведемо. 
Поки ні часу, ні дати я назвати не можу», — сказав він. 

 Нагадаємо, 8 травня МЗС повідомив, що Україна перенесла Ялтинський саміт на більш 
пізній термін через неможливість низки голів європейських держав взяти в ньому участь. 

 Раніше президенти Польщі, Словаччини і Молдови підтвердили свою участь у саміті 
держав Центральної Європи в Ялті 11-12 травня. Президенти Німеччини, Чехії, Словенії, Хорватії, 
Естонії, Австрії, Італії та інших країн відмовилися від участі у саміті лідерів країн Центральної 
Європи. Деякі з них пояснили свою відмову протестом проти ставлення української влади до 
Тимошенко. Як відзначили у Міністерстві закордонних справ України, президенти Німеччини, 
Чехії, Австрії та Італії раніше повідомили, що не зможуть приїхати на саміт. 

 Саміти голів держав країн Центральної Європи збирають щороку у травні лідерів країн 
регіону. Цей форум, хоч і неформальний, є важливою міжнародною подією. У минулому році в 
саміті у Варшаві взяли участь 20 президентів, у тому числі почесний гість форуму — президент 
США Барак Обама. 
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ПРЕЗИДЕНТ 
BBC Україна 

11.05.2012.Янукович: пауза у стосунках України і ЄС піде на користь 
обом сторонам  

Пауза, яку узяв Європейський Союз у відносинах з Україною, піде на користь обом сторонам, 
заявив президент України Віктор Янукович на зустрічі з президентом Республіки Молдова Ніколає 
Тімофті. 

"Зараз, я б сказав так, ЄС запропонував паузу. І я так розумію, що вона піде на користь, ця 
пауза, і Україні, і Європейському Союзу", - сказав президент, повідомляє прес-служба президента. 

При цьому Віктор Янукович впевнений, що Україна розбереться з існуючими проблемами. 
"Ми розберемося в тих проблемах, які у нас є, і, я думаю, що відповідь тут буде лежати, перш за 

все, у правовій площині", - сказав Віктор Янукович. 
За його словами, "політизування цього питання має тимчасовий характер". 
Україна відклала проведення саміту голів держав Центральної Європи, що був призначений на 

11-12 травня у Ялті після того, як декілька європейських президентів відмовилися приїхати. 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

15.05.2012. Віктор Янукович запросив Володимира Путіна 
ознайомитися з ходом будівництва нового об’єкту «Укриття» на 
ЧАЕС 

Президент України Віктор Янукович запросив свого російського колегу ознайомитися з ходом 
будівництва нового об’єкту «Укриття» на Чорнобильській атомній електростанції. Про це він 
сказав у своєму виступі на неформальному засіданні Ради Глав держав-учасниць СНД. 

Глава Української держави подякував російській стороні за її внесок у фонд будівництва 
нового конфайнменту. «Більш ніж 20 років ми боремось із наслідками аварії на ЧАЕС і як ніхто 
інший бачимо, що робота в цьому напрямку вимагає консолідації спільних зусиль на 
регіональному, а в окремих випадках – і на глобальному рівнях», - зазначив Президент. 

 
Він також висловив вдячність за допомогу в цьому питанні Казахстану та Білорусі. «Ми вже 

відкрили будівництво в цьому році і плануємо його завершити до кінця 2014 року. Це унікальний 
об’єкт», - сказав Глава держави. 

Віктор Янукович висловив думку, що відвідання ЧАЕС могло б стати одним із пунктів 
Державного візиту Президента Росії в Україну. 

Глава Української держави також запропонував відвідати ЧАЕС та ознайомитися з ходом робіт 
на об’єкті «Укриття» Президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

15.05.2012. Україна звернулася до колег по СНД із проханням 
перенести її головування у Співдружності з 2013 на 2014 рік 

Україна звертається до колег по Співдружності Незалежних Держав із проханням перенести її 
головування у Співдружності з 2013 на 2014 рік. Про це Президент України Віктор Янукович 
заявив у своєму виступі на неформальному засіданні Ради Глав держав-учасниць СНД. 

Віктор Янукович пояснив цю ініціативу української сторони тим, що у 2013 році наша держава 
також головуватиме в ОБСЄ. «Україна у 2013 році має головувати в СНД. Я прошу вас з розумінням 
поставитися – Україна у 2013 році головує в ОБСЄ. Я прошу, щоб наступна за чергою держава у 
2013 році взяла головування, а в 2014 році ми готові виконати цю почесну місію», - сказав 
Президент, звертаючись до Глав держав-учасниць СНД. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

15.05.2012. Глава держави: Україна залишається прихильником 
створення тристороннього газового консорціуму 

Україна залишається прихильником створення тристороннього газового консорціуму. Про це 
заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю журналістам у Москві. «Наша мета - 
створення газового консорціуму за участю України, Росії, Європи - залишається», - підкреслив 
Глава держави. 

Президент нагадав, що зараз українська сторона очікує результатів аудиту міжнародної 
компанії, яка наразі працює над оцінкою ГТС України. 

Говорячи про актуальність питання створення консорціуму, Президент сказав: «Ми не в змозі 
модернізувати цю систему самостійно. Це перше. Друге: її треба наповнити газом і зберегти як 
систему, що буде ефективно і стабільно постачати газ в Європу». 
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Глава держави також зазначив, що збільшення обсягів постачання газу також означає більшу 
економічну вигоду для країни. Президент додав, що це питання також обговорювалося під час 
його зустрічі з В.Путіним. «Ми на цю тему також поговорили, інтерес зберігається, але, безумовно, 
треба буде вести мову тоді, коли ми вже матимемо оцінку (ГТС)», - сказав Віктор Янукович. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

15.05.2012. Президент вважає перспективною взаємодію між 
Україною та Митним союзом у багатьох галузях економіки 

Президент України Віктор Янукович вважає перспективною взаємодію між нашою державою 
та країнами Митного союзу в багатьох галузях економіки. Про це він сказав у своєму виступі на 
неформальному засіданні Ради Глав держав-учасниць СНД. 

За словами Глави держави, йдеться насамперед про співпрацю у сферах енергетики, 
машинобудування, високих технологій, а також у контексті уніфікації технічних регламентів. 
«Таке співробітництво, насамперед, повинне ґрунтуватися на принципі рівності всіх держав-
учасників Співдружності. Ми виходимо з необхідності пошуку такої моделі, яка б враховувала 
національні інтереси як нашої країни, так і країн-членів цих нових об'єднань», - зазначив 
Президент. 

Він додав, що в цьому зв'язку сьогодні українська сторона уважно спостерігає за формуванням 
і розвитком механізмів глибшої економічної інтеграції на просторі Співдружності, зокрема 
Митного союзу і Єдиного економічного простору. «Наші експерти вивчають нормативну базу 
Митного союзу і його досвід роботи, аналізують ініціативу про трансформацію Митного союзу і 
Єдиного економічного простору в Євразійський економічний союз», - сказав Віктор Янукович. 

Президент підкреслив, що Україна зацікавлена в налагодженні взаємовигідного 
співробітництва із зазначеними об'єднаннями. «Ми розраховуємо також, що саме Співдружність 
Незалежних Держав залишиться тим спільним майданчиком, який дозволить нам ефективно 
розвивати багатостороннє співробітництво з урахуванням інтересів усіх держав-учасників і 
членства окремих країн у Митному союзі, ЄврАзЕС та Євразійському економічному союзі», - 
резюмував Глава держави.   

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

17.05.2012. Президент відзначає позитивну динаміку в 
співробітництві України і ПАРЄ 

Президент України Віктор Янукович зазначає позитивну динаміку у вирішенні всіх питань, які 
стосуються співробітництва України та Парламентської Асамблеї Ради Європи. Про це Глава 
держави сказав у ході зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань моніторингу Маріеттою 
де Пурбе-Лундін і Маіліс Репс. 

Віктор Янукович зокрема зазначив, що по всіх українських питаннях, за якими приймалися 
рішення ПАРЄ, створено відповідні робочі групи, що контролюють виконання цих рішень. 
«Приємно зазначити, що є позитивна динаміка у вирішенні цих питань за багатьма напрямками, і 
наша активна взаємодія з ПАРЄ цьому сприяє», - сказав він. 

Президент наголосив, що Україна підтримує постійні контакти з ПАРЄ. «Кожна зустріч дає 
нам можливість обмінюватися думками, інформацією і спільно вирішувати питання, які є 
зобов'язаннями України перед Радою Європи», - додав Глава держави. 

Віктор Янукович високо оцінив можливість представників ПАРЄ працювати з різними 
державними інституціями в Україні. На його думку, це створює умови й можливості для 
об'єктивної та достовірної оцінки ситуації в Україні. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

22.05.2012. Глава держави: Нам важливо активізувати співпрацю з 
Румунією 

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності поглиблення співробітництва 
України та Румунії, активізації двосторонньої взаємодії тощо. Про це Глава держави сказав під час 
спілкування з представниками ЗМІ у Чикаго. 

За словами Віктора Януковича, під час сьогоднішньої зустрічі він і Президент Румунії Траян 
Бесеску обговорили хід виконання двосторонніх зобов’язань - на основі чого й ухвалили рішення 
про посилення співробітництва між країнами. «Прийшов час активізувати нашу співпрацю на 
двосторонньому рівні», - підкреслив Глава Української держави. 

Крім того, зазначив В.Янукович, мають відбутися його візит до Румунії, а його румунського 
колеги - в Україну. «Нам треба посилювати нашу співпрацю. Дуже багато є спільних справ», - 
резюмував Президент. 
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ОПОЗИЦІЯ 
 

BBC Україна 

15.05.2012.Суд по "газовій справі" перенесли на 26 червня  
Київ хоче показати Європі, "що щось відбувається" зі справою Тимошенко, каже захист 
Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України ухвалила рішення перенести розгляд 

касаційної скарги екс-прем'єра Юлії Тимошенко на вирок у "газовій справі" на 26 червня. 
Як передає кореспондент ВВС Україна Світлана Дорош, таким чином суд задовольнив 

клопотання прокурорів, які вважали, що касаційна скарга не може розглядатися без участі Юлії 
Тимошенко. 

Захист екс-прем'єра заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини, не 
чекаючи рішення Вищого спецсуду. 

"Я звертаюся до Януковича: якщо ви думаєте, що сьогоднішнім рішенням ви закрили нам 
дорогу в Європейський суд, ви помиляєтеся Сьогоднішнє засідання ми вважаємо остаточним 
рішенням і йдемо в Європейський суд з прав людини.", - сказав захисник Сергій Власенко 
журналістам. 

Захисники екс-прем'єра наполягають на тому, що Кримінальний процесуальний кодекс не 
вимагає обов’язкової присутності засудженої особи, оскільки там вказується, що особа "може брати 
участь у засіданні", але це її право, а не обов’язок. 

Як заявив захисник Олександр Плахотнюк, заява прокурорів про перенесення розгляду 
свідчить про намагання затягти процес касації. Він нагадав, що Юлія Тимошенко письмово 
звернулася до суду, сказавши, що суд може розглядати справу без неї. 

 
Розгляд касації 
Вищий спеціалізований суд України у вівторок розпочав розгляд касаційної скарги екс-

прем'єра Юлії Тимошенко на вирок Печерського райсуду Києва, винесений у жовтні 2011 року, за 
яким вона відбуває покарання в Качанівській колонії. 

Як передає наш кореспондент, з 9.00 ранку біля будівлі суду та на прилеглих вулицях 
зібралися сотні прихильників Юлії Тимошенко з прапорами партії "Батьківщина" та 
транспарантами з написом "Юлі волю". 

Як повідомив журналістам захисник пані Тимошенко Сергій Власенко, присутність екс-
прем'єра на засіданні суду, згідно з законом, необов’язкова. 

"Ми очікуємо єдиного законного рішення – скасування вироку і закриття справи за 
відсутності складу злочину. Усі інші рішення суду будуть половинчастими, грою у юридичний 
футбол", - сказав захисник. 

За словами пана Власенка, сьогодні влада готує рішення про відправлення кримінальної 
справи в апеляційний суд або суд першої інстанції. Таким чином, каже він, влада хоче 
продемонструвати Європі, "що щось відбувається". 

Пан Власенко припустив, що після такого рішення протягом двох-трьох місяців, тобто до 
завершення чемпіонату Євро-2012, справу не розглядатимуть. 

Захисник також сказав, що адвокати наполягатимуть на тому, щоб розгляд справи відбувся 
у вівторок у повному обсязі. 

За його словами, яким би не було сьогоднішнє рішення, захист обов’язково звертатиметься 
до Європейського суду з прав людини. 

 
"Вони бояться її в Києві" 
Відповідаючи на запитання ВВС Україна про те, чи зобов’язана буде Юлія Тимошенко 

залишатися у Качанівській колонії в разі, якщо Вищий спеціалізований суд поверне справу в суди 
нижчої інстанції, Сергій Власенко сказав, що відповідно до законодавства, вирок втрачає чинність і 
Юлія Тимошенко не може перебувати в колонії. 

Водночас, у зв’язку з судовим розглядом іншої кримінальної справи – щодо корпорації 
ЄЕСУ – вона має залишатися в слідчому ізоляторі. Однак захисник висловив сумніви, що її 
переведуть до Київського СІЗО. 

"Вони бояться її тут, у Києві, у київському СІЗО", - сказав він. 
Сергій Власенко також сказав, що місце, де відбувається засідання суду, є символічним, 

оскільки саме тут у 2004 році ухвалювалося "доленосне рішення", після якого відбувся "третій тур" 
президентських виборів, у якому переміг Віктор Ющенко. 

11 жовтня 2011 року Печерський райсуд Києва засудив Юлію Тимошенко до семи років 
позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 
2009 році. 

У грудні апеляційний суд залишив цей вирок у дії, відхиливши всі клопотання захисту.  
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Екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові. 9 травня її перевели до 
відомчої клініки "Укрзалізниці" в цьому місті для проходження курсу лікування. 

 
Ukrainian European Perspective 

22.05.2012. У залі Європарламенту розмістили плакат "Юлії - волю" 
У сесійній залі Європейського парламенту, в якому сьогодні тривають дебати щодо ситуації 

в Україні, в окремому секторі розміщений плакат з портретом екс-прем'єр-міністра Юлії 
Тимошенко і написом "Юлії - волю". 

На засіданні присутні донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко та заступник голови партії 
Батьківщина Григорій Немиря, повідомляє сайт Тимошенко. 

На початку засідання комісар з питань розширення Європейського Союзу Штефан Фюле 
заявив, що занепокоєння у зв'язку з ситуацією в Україні залишається сильним. 

"Вибори будуть важливим тестом. Ми будемо стежити за кампанією і виборами дуже 
уважно. Вибори свідчитимуть про те, чи хоче Україна відповідати європейським очікуванням", - 
заявив Штефан Фюле. 

Єврокомісар вкотре наголосив, що подальше просування відносин Європи з Україною буде 
залежати від відмови влади від застосування "вибіркового правосуддя" щодо своїх опонентів, а 
також від проведення чесних виборів і здійснення реформ. 

Депутат Європарламенту від Чехії Зузанна Ройтова жорстко розкритикувала 
переслідування лідерів опозиції в Україні, приділивши особливу увагу справі Юлії Тимошенко. 
"Права Тимошенко були порушені, їй не надавалася належна медична допомога. Це 
неприйнятно", - наголосила вона. 

Для повернення України до демократичного шляху розвитку депутат Міхаель Галер (група 
народних партій, Німеччина) запропонував ввести санкції проти представників режиму 
Януковича, почавши із заморожування їх активів на Кіпрі. 

У свою чергу, Марек Сівець, який є членом групи соціалістів у Європарламенті, звернувся 
до Євгенії Тимошенко: "Ми тримаємо наші пальці схрещеними за Вашу маму!". 

Як відомо, Євгенія Тимошенко та Григорій Немиря 21-23 травня перебувають у Страсбурзі 
(Франція). Сьогодні планується зустріч Євгенії Тимошенко з президентом Європейського 
парламенту Мартіном Шульцем. 

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, Європейський парламент почав розгляд ситуації в Україні і 
справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. 

 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

РАДА ЄВРОПИ 
ЛІГАБізнесІнформ  

22.05.2012. У ПАРЄ попереджають Януковича, що терпіння 
закінчується 

Президент України Віктор Янукович загнав себе в глухий кут історією з екс-прем'єром 
Юлією Тимошенко, і у Ради Європи закінчується терпіння - потрібно шукати вихід. Про це в 
інтерв'ю журналу Український тиждень заявила співдоповідачка моніторингового комітету ПАРЄ 
Марієтта де Пурбе-Лундін. 

"Український президент на зустрічі з нами говорив про те, що він розуміє: ситуація навколо 
Юлії Тимошенко хмарою висить над усім, що робить Україна. Янукович повинен прийняти 
політичне рішення по Тимошенко, Луценко і іншим. Він повинен розуміти, що світ уважно 
спостерігає за Україною", - сказала вона. 

За її словами, Європа вже довгий час спостерігає за всім, що відбувається в Україні. 
"Я думаю, ваш президент Янукович розуміє, що він не може далі діяти в такому стилі, тому 

що проблема все далі поглиблюється, і треба шукати вихід", - вважає Пурбе-Лундін. 
Коментуючи думку про те, що настільки гостра реакція Європи у справі Тимошенко 

викликана неймовірною активністю бютівських представників у високих європейських кабінетах, 
Пурбе-Лундін запевнила: "Ми прислухаємося до всіх. Ставши членом Ради Європи, Україна взяла 
на себе ряд зобов'язань, зокрема, в галузі дотримання прав людини, справедливого правосуддя і 
т.д. І ці обіцянки до цих пір не виконані. І коли Європа бачить, що суди є нечесними, не 
забезпечено рівність адвокатів і прокурорів у судах і т.д., вона розуміє, що правосуддя не є 
незалежним. Повірте, європейські лідери в різних країнах дуже добре інформовані про реальний 
стан справ. У них є посольства в Україні, які надають об'єктивну інформацію. Ми слухаємо позицію 
однієї сторони, позицію іншої, а правда, можливо, знаходиться десь посередині ". 

Пурбе-Лундін впевнена, що українці самі зацікавлені в справедливому правосудді і в 
демократичних стандартах, прийнятих в Раді Європи: "Навіщо вам було ставати членами Ради 
Європи, якщо ви в цьому не зацікавлені? Ми не штовхаємо Україну кудись, .. адже ми вважаємо, 
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що українська влада сама зацікавлена в тому, щоб змінити ситуацію на краще. Нарешті, це 
потрібно не Раді Європи, це потрібно вам самим ". 

"У Ради Європи закінчується терпіння стосовно України. Ми втомилися від розмов, ми 
чекаємо вже якихось реальних дій. Звичайно, ми хочемо допомогти вам, але я повторю: це 
потрібно, перш за все, вам же ... Вирішення ситуації - в руках українського президента, і існують 
засоби, щоб її вирішити - при наявності такого бажання ", - заявила співдоповідачка 
моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. 

На запитання, коли чекати наступної резолюції ПАРЄ по Україні, Пурбе-Лундін відповіла: 
"Безумовно, це відбудеться не в цьому році. Ми повинні дочекатися парламентських виборів в 
Україні, саме від того, як вони пройдуть, багато чого буде залежати. У будь-якому випадку, ми 
сподіваємося, що президент Янукович зможе знайти вихід з того кута, в якому він зараз 
знаходиться, в політичному розумінні, і в України буде хороше майбутнє в Європі ".  

 

СОТ 
BBC Україна 

18.05.2012. Україна не пускає Лаос та Ємен до СОТ 
Україна, пише Reuters, виявилася чи не єдиною державою, яка виступила проти вступу цих 

азійських країн до Світової організації торгівлі. 
Як пише агенція Reuters, вступ Лаосу до СОТ, натомість, підтримують США, Китай та 

Європейський Союз. 
Так само Україні закидають блокування вступу до організації Ємену. Західні ЗМІ називають 

Україну новим "хуліганом" СОТ, а дипломати, як передає агенція Reuters, в кулуарах дуже 
критично характеризують дії Києва. 

Втім, Україна свою політику пояснює прагненням дотриматися стандартів справедливої 
торгівлі. Як заявив агенції Reuters Валерій П'ятницький, урядовий уповноважений з питань 
європейської інтеграції, Київ шукає можливостей вирішити всі спірні питання з Єменом та Лаосом, 
що дозволить їм приєднатися до СОТ вже цього року, але чинитиме спротив будь-якому 
зовнішньому тиску. 

За його словами, Україна захищає свої економічні інтереси, просячи Ємен та Лаос 
скоротити тарифи на імпорт продукції металургії та сільського господарства. Агенція Reuters, 
своєю чергою, наголошує на тому, що і Лаос, і Ємен мають дуже незначну частку в структурі 
українського експорту і навряд сильно вплинуть на її прибутки. 

Так, за даними Державної служби статистики України, за 2011 рік обсяг експорту до Лаосу 
складав 48,7 тисяч доларів, а до Ємену - трохи більше 17 мільйонів доларів. 

Україна приєдналася до СОТ у 2008 році. Свою згоду на вступ до СОТ кожного нового 
члена мають надати всі держави, які вже є учасницями цієї організації. 

Станом на травень 2012 року до СОТ входять 155 держав. 

 

МВФ 
 

Дзеркало тижня 

21.05.2012. В Україну прибула чергова місія МВФ 
В Україну знову прибула місія МВФ. Два попередніх візити закінчилися провалом 

переговорів про виділення траншей з кредиту фонду. Українська влада як і раніше відмовляється 
підвищувати тарифи на газ і швидше за все грошей знову не отримає. 
   Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 21 травня, прибула в Україну, 
повідомляє представництво МВФ у Києві. 

 Нагадаємо, що місія МВФ під керівництвом Кріса Джарвіса планує перебувати у Києві 21-
28 травня. 

 МВФ у 2010 році схвалив програму stand-by, в рамках якої обіцяв до кінця 2012 року 
надати Україні кредит на загальну суму 15,5 млрд дол 

 Фонд виділив перші два транші на суму 3,4 млрд дол, але в 2011 році припинив 
фінансування через те, що Україна відмовилася збільшити тарифи для населення на погоджені з 
кредитором 30% і для комунального сектору майже на 60%. 

 Два останніх візити місій МВФ в Україну (у лютому та жовтні-листопаді 2011 року) 
закінчувалися провалом переговорів. 

 У 2012 році Україна повинна повернути МВФ SDR2, 433 млрд (3,719 млрд дол за поточним 

курсом), у тому числі SDR199 млн у рахунок відсотків. 

 



INTERNATIONAL WEEKLY#17-18 (09.05-22.05.12)  49 of 61 

 

49 of 61 

 
СНД 

 
Радіо Свобода 

15.05.2012.Саміт СНД – перший після путінської інавгурації  
Москва – 15 травня у Москві відбудеться неформальний саміт СНД. Його проведуть за 

тиждень після офіційного вступу на посаду президента Росії Володимира Путіна. Тобто 
неформальна зустріч лідерів Співдружності стане першою значною зовнішньополітичною подією 
для нового-старого господаря Кремля. 

 Неформальний саміт може бути важливим через ще одну деталь: на нього збираються всі 
президенти країн Співдружності. Прибуде в Москву навіть президент Туркменістану Ґурбанґули 
Бердімухамедов, який зазвичай дуже стримано ставиться до подій в рамках СНД. Практично всі 
лідери знайомі один з одним. Виняток становить лише новий президент Молдови Ніколає 
Тімофті. 

 Заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін впевнений, що 
неформальний статус дає можливість зрозуміти – яким буде при Путіні політичний вектор щодо 
країн СНД. 
 

Нюанси в політиці зміняться 
Певні нюанси в політиці зміняться, в тому числі стосовно країн СНД 

Володимир Жарихін 
 «Мені здається, що на цьому неформальному саміті будуть звірені годинники між керівниками 
країн СНД у зв'язку зі зміною президента Російської Федерації, у зв'язку з тим, що певною мірою 
буде відкоригована політика. Звичайно, наші колишній і нинішній президенти – вони однодумці, 
але вони не ідентичні. Тому певні нюанси в політиці зміняться, в тому числі стосовно країн СНД. Я 
думаю, що обговоренню цих змін і буде присвячений цей неформальний саміт», – каже 
Володимир Жарихін. 

 Політолог, колишній депутат Держдуми від провладної партії «Єдина Росія» і довірена 
особа Путіна на останніх виборах, Сергій Марков упевнений, що велику увагу на саміті приділять 
економіці. На думку Маркова, слід чекати продовжень зусиль з інтеграції в рамках єдиного 
економічного простору на території країн колишнього СРСР. 

Величезна кількість часу була згаяна. Втрачено було 20 років у тому, що стосується 
інтеграції 
Сергій Марков 
  «Ми прекрасно розуміємо, що величезна кількість часу була згаяна. Втрачено було 20 років 
у тому, що стосується інтеграції. Втратили це ми і з власної дурості, і з об'єктивних причин – 
важкий період трансформації. І по злій волі теж. Є країни і люди конкретні, які заважають нам 
інтегруватися, які примудряються сказати, що всім вигідно інтегруватися тільки ми такі одні 
виродки, нам інтегруватися тут невигідно», – стверджує Сергій Марков. 

 Експерти звертають увагу на те, що нинішній неформальний саміт відбуватиметься на тлі 
активізації руху протесту в Росії і, зокрема, в Москві. 
 
 

BBC Україна 

17.05.2012.Україна розраховує на створення зони вільної торгівлі з 
СНД без обмежень 

Українська сторона наполягає, що вибір євроінтеграції залишається незмінним і 
співробітництво в рамках ЗВТ з країнами СНД не суперечить євроінтеграції. 
   Україна розраховує на створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з країнами СНД без вилучень 
і обмежень, заявляє секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв. 

 «Ми розраховуємо на створення зони вільної торгівлі з СНД без вилучень і обмежень, що 
дасть можливість забезпечити взаємодоповнюючий розвиток і нову, більш прогресивну, систему 
відносин на цьому економічному просторі», — сказав він 17 травня, виступаючи на засіданні 
міжнародного клубу парламентаріїв і експертів Україна — ЄС у Києві. 

 При цьому він нагадав, що український вибір євроінтеграції залишається незмінним і така 
співпраця в рамках ЗВТ з країнами СНД не суперечить євроінтеграції. «Керівництво України 
розраховує на розуміння, конструктивний діалог і підтримку з боку Європейського союзу», — 
заявив Клюєв. 

 Як повідомлялося раніше, Україна не буде ратифікувати договір про вільну торгівлю з СНД 
в нинішній редакції, бо підписаний в Санкт-Петербурзі документ відрізняється від парафованого 
раніше. У нинішній редакції документ дає перевагу Росії, тому Київ веде консультації з Москвою, 
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щоб внести в нього зміни. Доти поки переговори не приведуть до успіху, договір не буде переданий 
на ратифікацію. 

 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

РОСІЯ 
BBC Україна 

13.05.2012.Чорноморський флот Росії формуватиме екіпажі для 
своїх нових кораблів 

Чорноморський флот почав підбір кандидатів, з яких формуватиме військові екіпажі, що з 
2014 року служитимуть на нових кораблях та підводних човнах, повідомив командувач флоту 
Олександр Федотєнков на церемонії святкування 229-ї річниці заснування ЧФ РФ. 

За словами контр-адмірала, відповідно до графіка підготовки нових бойових одиниць ЧФ, 
що вже закладені на верфях Калінінграда та Санкт-Петербурга, під час завершального етапу 
будівництва цих кораблів та підводних човнів "будуть сформовані екіпажі, що відбудуть на заводи 
для їхньої прийомки від промисловості”. 

"Зараз ми підбираємо найкращих випускників військово-морських вишів: вони й 
розподілятимуться по нових екіпажах”, - пояснив командувач. 

Російський воєначальник також зазначив, що кораблі та дизельні субмарини для 
Чорноморського флоту будуються без затримок, а перші з них з'являться у Севастополі у 2014 році. 

"Чорноморський флот ніколи не буде старим и дряхлим! На заводі "Янтар”, що у 
Калінінграді, закладена серія сторожових кораблів. На "Адміралтейських верфях” Санкт-
Петербургу закладена серія підводних човнів. Їхнє будівництво триває згідно з планом-графіком. 
Ми очікуємо, що перші нові одиниці прибудуть на Чорноморський флот у 2014 році”, - повідомив 
Олександр Федотєнков. 

 
Харківські угоди – на користь ЧФ 
За словами російського воєначальника, підписані два роки тому Харківські угоди про 

пролонгацію перебування ЧФ в Україні до 2042 року дали російському флоту "умови для 
нормальної діяльності на основі співробітництва та взаємодовіри з українською стороною”. 

У день народження ЧФ Росії військовослужбовці покладають квіти до пам’ятника Катерині 
II 

"Ми повернулись до проведення спільних російсько-українських навчань серії "Фарватер 
миру”. Ми повернулись до здійснення узгоджених дій у Чорноморському регіоні”, - пояснив ВВС 
Україна контр-адмірал Олександр Федотєнков. 

Він також додав, що Україна та Росія разом проробляють "взаємодію ЧФ Росії та ВМС 
України, а також взаємодію із місцевою владою Севастополя". 

На думку місцевих спостерігачів, протягом трьох останніх років український військовий 
флот повністю переорієнтувався із запроваджених у ВМС з 1999 по 2009 рік програм підготовки 
НАТО на радянські, що всі ці роки розвивались у ВМФ Росії. 

І поки частина українських морських офіцерів третій рік поспіль змушена на День 
народження ЧФ Росії покладати квіти до пам’ятника Катерині Другій, деякі інші українські 
офіцери пишуть рапорти на звільнення з лав Збройних сил України. 

 
ЧФ святкує двічі на рік 
У Чорноморського флоту Росії – два головні професійні свята на рік: у травні та у липні. 
Відлік офіційної дати народження російського ЧФ ведеться від 1783 року, коли у 

заснованому після російсько-турецької війни порту Херсон спустили на воду перший військовий 
корабель для нового флоту. 

За три роки ЧФ Російської імперії нараховував п’ять лінійних кораблів та 19 фрегатів. 
День ВМФ Росії, який з 1939 року відзначається щороку у липні – це свято всього 

російського флоту, що має чотири регіональні морські угруповання. 
 

BBC Україна 

14.05.2012. Росію непокоїть видобуток Україною власного газу  
В понеділок, 14 травня, українські газети пишуть про можливе зміцнення гривні, 

стурбованість Росії через видобуток власного газу Україною та ціни на вищу освіту. 
Вперше за досить тривалий час Національний банк стабільно поповнює свої валютні 

резерви, а це може зміцнити гривню та знизити ціну долара та євро, пише газета "Известия в 
Украине". У квітні золотовалютні резерви Нацбанку виросли на 600 млн доларів - до майже 32 
млрд. 
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Видання також звертає увагу на той факт, що українці значно зменшили обсяг купівлі 
готівкової валюти, а це вказує на впевненість у стабільності національної валюти. З іншого боку, 
Національний банк не приховує, що певну роль в стабілізації валютного ринку відіграла 
"паспортизація" обмінних операцій – необхідність надавати паспорт при купівлі та продажі 
валюти виявилась стримувальним фактором, пише газета. 

Серед інших факторів, що сприятимуть зміцненню гривні, газета називає парламентські 
вибори. Адже очікується, що на агітаційну кампанію кандидати в мажоритарних округах 
повернуть в країну з-за кордону принаймні 1,8-2,5 млрд доларів. А значний потік туристів під час 
Євро-2012 принесе ще 1,5 млрд. 

"Якщо за місяць буде приток, скажімо, один млрд доларів готівкою, яку привезуть туристи 
та команди, вони створять надлишок пропозиції долара на внутрішньому ринку, і він може 
знецінитись. Долар може досягнути позначки 6-7 гривень", - каже екс-міністр економіки, 
президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. 

А аналітик інвесткомпанії "АРТ Капітал" Олег Іванець вважає, що валютний ринок не 
відчує жодних радикальних змін, а до кінця року ситуація може навіть погіршитись. 

"Незважаючи на стабільну ситуацію на даний момент, в третьому і четвертому кварталах 
ми прогнозуємо значне зниження резервів НБУ, особливо, якщо Україна не відновить програму 
підтримки МВФ", - каже експерт. 

 
Видобуто в Україні 

 Ініціативи України щодо збільшення власного видобутку пального викликають неабияке 
занепокоєння "Газпрому", пише щоденна ділова газета "Коммерсантъ Украина". 

Російська монополія запропонувала українському "Нафтогазу" відмовитись від 
односторонніх проектів щодо розробки шельфу Чорного моря. Зокрема, "Газпром" запропонував 
активізувати роботу зі створення спільного підприємства для розробки структури Палласа на 
українському шельфі. 

"Ми намагаємося пояснити, що всі інші односторонні проекти на чорноморському шельфі є 
безперспективними і шкодять широкій енергетичній співпраці двох країн", - цитує газета 
співрозмовника з "Газпрому". 

Цікаво, що пропозиція "Газпрому" надійшла одразу після того, як в України з’явились 
реальні шанси знизити залежність від російських вуглеводнів, адже нещодавно в Україну прибула 
плавуча бурова установка, перша з двох куплених у минулому році. Голова правління альянсу 
"Нова Енергія України" Валерій Боровик каже, що обидві нові платформи планується 
використовувати на Одеському та Безіменному родовищах. 

"Ці родовища цілком розвідані і до них підведені необхідні газопроводи. Розпочавши 
видобування на цих ділянках, можна збільшити видобуток газу вже цього року", - каже він. До 2015 
року планується видобувати понад 3 млрд кубометрів газу. 

"Таким чином, ми на 10% скоротимо імпорт палива з Росії, на третину забезпечивши 
житлово-комунальний комплекс власним газом", - каже директор департаменту видобутку газу та 
нафти "Нафтогазу" Олександр Зейкан. 

 
Ціна знань 
Цього року українським вишам не треба буде змагатися за кожного абітурієнта, пише 

газета "Сегодня", адже в порівнянні з 196 тис випускниками у 2011, цього року до вишів 
намагатимуться потрапити близько 400 тис. Але й ціни на навчання, в порівнянні з минулим 
роком, теж зросли. 

Так, охочі стати стоматологами будуть змушені платити 22 350 гривень за рік навчання. 
Для майбутніх юристів рік в університеті коштуватиме 20 000 гривень, для екологів – 10 500. 
Найдешевшою, як і в минулому році, залишилась спеціальність вихователя у дитячому садку, де 
рік в столичному Педагогічному університеті ім. Драгоманова коштуватиме 6 500 гривень, пише 
газета. 

Незважаючи на велику кількість випускників, деякі виші залишаться зовсім без заявок, 
прогнозує президент Асоціації приватних вишів Іван Тимошенко. 

"Навіть попри те, що абітурієнтів буде більше, все одно ринок освіти перенасичений 
вишами. На всіх не вистачить", - каже він. За словами газети, у 2011 році в 20 українських вишів не 
захотів іти жоден абітурієнт, а в 130 закладів надійшло менш ніж 100 заявок. 

 
BBC Україна 

15.05.2012.Путін і Янукович: старі і нові "пісні про головне" 
Зустріч президентів відбудеться у день розгляду касації екс-прем'єра Юлії Тимошенко 
 Президент Віктор Янукович 15 травня у Москві зустрінеться із Володимиром Путіним. 

Переговори відбудуться після великої перерви в особистих контактах і у той час, коли українська 
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влада зазнає тиску від Європи через переслідування Юлії Тимошенко та інших колишніх 
урядовців. 

Глава президентської адміністрації Сергій Льовочкін повідомив, що під час неформального 
саміту передбачається "обмін думками про ключові напрямки розвитку СНД" і обговорення 
"ключових напрямків двосторонньої взаємодії". 

За цими протокольними повідомленнями стоїть низка проблем, розв’язання яких 
гальмувалося, не в останню чергу, через політичні причини. 

"Головне, що характеризує україно-російські відносини та їхню кризову статику - це те, що 
динаміки немає жодної, це розбіжність у порядках денних обох сторін. Російська сторона хоче, аби 
Україна вступила до Митного союзу, а українська сторона хоче від Росії низької ціни на газ. От і 
все," – так охарактеризував україно-російські відносини директор Інституту глобальних стратегій 
Вадим Карасьов одразу ж після інавгурації -  Володимира Путіна.  

Політолог Михайло Погребінський додає: російська влада зараз вкрай незадоволена 
офіційним Києвом. 

"Москва хоче визначеності в позиції Києва, а її немає, і для них це колосальна проблема. 
Київ мав би сказати: ось тут ми хочемо одержати те, те і те, а тут поступимось тим і тим. Але цього 
немає", - сказав Михайло Погребінський в інтерв'ю ВВС Україна. 
 

Україно-російські проблеми за часів Путіна 
Газові контракти Україна домагається перегляду газових угод, підписаних у 2009 році, 

проте Москва обіцяє піти на поступки лише у разі, як отримає контроль 
над українською ГТС. Україна пропонує Росії увійти до 
газотранспортного консорціуму разом із європейськими компаніями. 

Перебування 
Чорноморського флоту 
в Україні 

Продовживши оренду російського флоту у Севастополі до 2047 року, 
Київ не домігся врегулювання низки проблем. Досі немає остаточних 
рішень стосовно інвентаризації усього майна ЧФ у Криму, щодо порядку 
інформування про пересування російських військових частин 
територією України, про використання навігаційних систем флоту. 

Неврегульованість 
кордонів 

Розмежування Керченської протоки і Азовського моря - спірне питання 
протягом двох десятиліть. Україна наполягає, що їй має відійти 60% 
моря і повний контроль над судноплавним каналом у Керченській 
протоці. Росія проти, оскільки не хоче втрачати прибутки від сплати за 
проходження суден. 

Інтеграція із 
колишніми 
республіками СРСР 

Росія хоче залучити Україну до Митного союзу, проте Київ каже, що це 
не входить у її найближчі плани. Росія також чекала синхронної 
ратифікації угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД, однак 
Верховна Рада досі не ухвалила цього рішення. 

Торгівельні війни Росспоживнагляд запроваджував санкції до українських молочних 
підприємств і забороняв ввезення сирів на російську територію. Есперти 
переконані, що це не останні претензії до української продукції з боку 
Росії. 

 
Про газ - "з ентузіазмом" 
Хоча саміт і двосторонні переговори у Москві 15 травня через тиждень після повернення 

Путіна на президентську посаду більшість експертів розцінюють як установчі, під гаслом 
"з'ясувати, де стоїмо", все ж вони кажуть, що газові питання російський і український президент не 
оминуть. 

Це підтвердив і сам Віктор Янукович, який заявив 14 травня, що "з ентузіазмом дивиться на 
відносини України та Росії" і що компроміс з газового питання буде знайдено. 

"Що стосується цього питання, я дивлюся з надією, що ми найближчим часом вирішимо 
цю проблему - знайдемо підходи взаємовигідні, які влаштують і Україну, і Росію", - сказав 
президент. 

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський вважає, 
що після приходу на президентську посаду Володимир Путін буде готовий до перегляду газових 
угод із Україною. 

Водночас, політолог переконаний, що це не буде пов'язано із подальшою долею Юлії 
Тимошенко, попри те, що російське керівництво однозначно висловлювалося на захист екс-
прем'єр-міністра.  

"Я не вірю у те, що Путін домагатиметься звільнення Тимошенко в обмін на якісь поступки 
з боку Росії у питаннях газу. Це неможливо, бо це б означало зраду російських національних 
інтересів", - вважає Михайло Погребінський. 

Політолог, автор низки досліджень про Росію Олеся Яхно каже, що слід розрізняти 
публічну і приховану позицію російського керівництва. 
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"Думаю, що Володимир Путін жодним чином не впливатиме на українське керівництво у 
темі Тимошенко. Публічна позиція Кремля у цій справі саме така - захист екс-прем'єра, бо 
президент Росії є учасником газових переговорів. Інакше б треба було публічно визнати, що і він у 
чомусь винен. Інша справа, що непублічно російський президент міг би захищати Юлію 
Тимошенко. Але такого інтересу і завдання у нього немає", - сказала ВВС Україна Олеся Яхно. 
 

Російський бізнес - передусім 
Експерти, натомість кажуть, що, повернувшись на президентську посаду, Володимир Путін 

на переговорах із Віктором Януковичем буде більш наполегливо запрошувати Україну до інтеграції 
із країнами пострадянського простору. 

А позиція Європи, яка погрожує українській владі ізоляцією, стане у нагоді російській 
владі. У Партії регіонів вже кажуть (зокрема, про це заявляв депутат Володимир Зубанов), що 
Європа змусить Україну "уважніше поставитися до пропозицій співпраці із Росією і, можливо, 
повернутися до її інтеграційних проектів". 

Олеся Яхно вважає, що для російського президента ці теми, а також задоволення інтересів 
російського бізнесу у питаннях енергетики і економіки загалом є набагато важливішими, ніж 
українська політика. До того ж, у Росії зараз набагато більше власних внутрішньополітичних 
проблем, які будуть у Кремля на першому місці. 

 
Deutsche Welle  

15.05.2012. Україна-Росія: експерти прогнозують стабільно 
прохолодні відносини 

 Політологи не очікують прориву від зустрічі президентів України та Росії, яка має 
відбутися в рамках московського саміту СНД.  

 Українські експерти роблять маловтішні прогнози розвитку відносин Києва й Москви. 
Більшість аналітиків, з якими вдалося поспілкуватися DW, вважає, що значних змін на краще 
найближчим часом не відбудеться, а проблеми, що накопичились, так і не будуть розв'язані. 
Зокрема, найгостріша для України проблема – ціна на російський газ. 

 Як зауважив в інтерв'ю DW політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичної інтеграції 
Володимир Горбач, Україна вже перезимувала з теперішньою високою ціною на російський газ, і 
Москва використовує це, як аргумент на користь того, що Київ і далі зможе платити таку ціну. 
Експерт упевнений, що Кремль зацікавлений у подальшому зростанні газової ціни, щоб "загнати 
українську економіку в борги і після цього претендувати на українську стратегічну 
інфраструктуру". 

  
Несумісність інтересів 
 "Янукович сам загнав себе в глухий кут харківськими угодами і тепер не має жодної 

зрозумілої стратегії вирішення газових проблем", – вважає президент центру "Відкрита політика" 
Ігор Жданов.  На його думку, російський президент Путін чітко дав зрозуміти, що він готовий 
говорити про покращення двосторонніх стосунків лише в тому разі, якщо його український колега 
Янукович поступитися національними інтересами і здасть газову трубу Москві. "Всі ідеологічні 
маркери на кшталт державної російської мови, які намагається "продавати" Росії нинішнє 
керівництво України, Путін розглядає лише як ритуальні заклинання. Його цікавлять абсолютно 
прагматичні речі", – сказав політолог у розмові з DW. 

 Цю думку поділяє й керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман. На прес-
конференції в Києві він нагадав, що цього року Україні доведеться віддавати МВФ борги обсягом 
близько 3,8 мільярдів доларів. А наступного року – більше чотирьох мільярдів. Позичити ці кошти 
в Росії, на думку економіста, можливо, але надто ризиковано. "Після повернення на 
президентський пост Володимира Путіна будь-яка спроба звернутися до Москви за кредитом 
спричинить нові не тільки економічні, а й політичні вимоги", – застеріг Найман. 

 Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, у свою чергу, визначив 
теперішній стан українсько-російських відносин формулою "ані ворожнеча, ані дружба". Всі 
міждержавні інтеграційні проекти, на думку експерта, зависли в повітрі, а обидві сторони загрузли 
в торгівельних війнах: "То сир, то масло, то ще щось ... Це навіть не війни, це радше партизанські 
вилазки російського санітарного лікаря та українських сироварів", – сказав Карасьов. На його 
думку, нині стала цілком очевидною й відмінність порядку денного двох країн: "Російська сторона 
хоче від України Митного союзу, а українська від Росії – низької ціни на газ". 

 
Відносини у режимі паузи 
 Сподіватися на розблокування теперішньої стагнації відносин з північним сусідом, як 

вважає політолог, можна лише за тих умов, якщо глобальні гравці змінять свою політику. "Десь 
2015-2016 року Євросоюзу для виходу з кризи можуть знадобитися ресурси Росії. Це уможливить 
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обмін між ЄС і Росією технологій на активи, а активів – на ресурси. Саме тоді Україні можна буде  
пошукати своє третє місце в цьому новому альянсі", – сказав Карасьов. 

 "Проводячи багатовекторну політику, Янукович опинився в багатовекторній ізоляції", – 
так оцінив нинішню міжнародну ситуацію Ігор Жданов. Він вважає симптоматичним приєднання 
Путіна до кола світових лідерів, які жорстко критикують Януковича за поводження з екс-
прем'єром Юлією Тимошенко. Політолог Володимир Горбач упевнений, що таким чином "Путін 
хоче показати своїм західним партнерам, що з ним можна співпрацювати, і що на порядку 
денному можуть перебувати питання, які не розділяють Росію та Захід". Експерт не виключив, що 
в такій ситуації Янукович може оголосити паузу й у розвитку відносин з Москвою, як він вже 
вчинив з Євросоюзом. 

 
Ukrainian European Perspective 

22.05.2012. Газові переговори України і РФ заходять у глухий кут  - Ъ 
Вчорашні газові переговори України і Росії показали, що сторони в принципі не можуть 

домовитися, пише "Коммерсантъ-Украина" в статті "Нічийний раунд". 
"Ми півтора року товчемо воду в ступі, і ніяких зрушень немає. По суті, точка неповернення 

пройдена, і ми підемо своїм шляхом - будемо будувати газопровід South Stream, розширювати Nord 
Stream, скоротивши прокачування газу через Україну до мінімуму", - говорить джерело видання в 
Газпромі. 

У той же час, це підтверджує і джерело газети в українському Міненерго, яке заявляє, що 
Київ у свою чергу має намір до мінімуму скоротити споживання російського газу. 

"Ми - найбільший ринок збуту російського газу в світі, та ще й купуємо його за найвищою 
ціною. Подивимося, як Газпром заговорить, коли ми відмовимося від купівлі цих обсягів", - 
говорить співрозмовник "Коммерсантъ-Украина". 

Крім того, високопоставлене джерело в Міненерго стверджує, що головний предмет 
розбіжностей - оцінка вартості газотранспортної системи. Російська сторона вважає, що її ціна не 
перевищує $4,2 млрд. 

Зі свого боку, Україна готова продати ГТС консорціуму тільки після її оцінки міжнародним 
аудитором - зараз цим займається Baker Tilly. Раніше система двічі оцінювалася: у 2007 році - у 
$24,8 млрд, а в 2009 році - у $9,9 млрд. 

Між тим, директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич вважає, що 
відмовитися від закупівель російського газу найближчим часом неможливо. 

"Оперативно ми можемо наростити поставки німецького газу зі Словаччини, а також газу з 
Чорноморського шельфу. Таким чином, можна вже через два роки отримати до 4 млрд кубометрів 
палива", - говорить експерт. 

За його словами, ще 3 млрд кубометрів газу через три роки можна отримати з імпорту 
через ЗПГ-термінал, а ще 7-8 млрд кубометрів газу через 5-7 років дасть початок видобутку 
сланцевого газу. 

"Але в будь-якому випадку ми зможемо скоротити закупівлі газу не більше, ніж на 16 млрд 
кубометрів на рік, і то через сім років", - каже експерт. Зараз Україна купує у Росії 33 млрд 
кубометрів газу в рік. 

 
Ukrainian European Perspective 

22.05.2012. У РФ зареєстрували нову організацію Українці Росії, на 
з'їзд якої не пустили українських журналістів 

Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну 
автономію Українці Росії, на установчий з'їзд якої не пустили українських журналістів, а 
українська діаспора заявляла, що нова організація створюється без її відома.  

У матеріалах відомства наголошується, що установчий з'їзд щодо створення нової 
Федеральної національно-культурної автономії українців Росії було проведено 2 березня 2012 в 
Москві. 

Нова ФНКА Українці Росії була зареєстрована 9 квітня за адресою: Москва, Трубніковський 
провулок, будинок 30А, корпус 2, кв. 7, обліковий номер 0012100020. 

Згідно з інформацією Міністерства юстиції РФ, засновниками Федеральної національно-
культурної автономії Українці Росії стали п'ять регіональних українських національно-культурних 
автономій: Регіональна українська національно-культурна автономія Колима-Славутич 
Магаданської області (голова - Віктор Терешко), Національно-культурна автономія українців 
Мурманської області (голова - Богдан Лаврів), Регіональна національно-культурна автономія 
українців Новосибірської області (голова - Валентина Шерсткіна), Татарстанська об'єднана 
регіональна українська національно-культурна автономія (голова - Володимир Любченко) і 
Регіональна українська національно-культурна автономія міста Москви (голова - Олександр 
Люлька). 
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Усі співзасновники Федеральної національно-культурної автономії Українці Росії стали 
членами правління нової громадської організації. 

Головою правління обрано заступника директора Центру україністики і білорусистики 
історичного факультету Московського державного університету ім. Ломоносова Богдана 
Беспалька. Олександр Люлька обраний головою виконкому ФНКА Українці Росії, його 
заступником - Володимир Любченко. 

Як повідомлялося, Верховний суд Російської Федерації задовольнив позов Міністерства 
юстиції РФ з проханням ліквідувати Об'єднання українців Росії. 

Міністерство закордонних справ України жорстко відреагувало на рішення про ліквідацію 
ОУР. Зокрема, МЗС заявило про упереджене ставлення російської влади до української діаспори. 

 

США ТА КАНАДА 
BBC Україна 

11.05.2012.FT: Chevron та Shell наблизилися до угод про видобуток 
газу в Україні 

FT пише, що сланцевий газ в Україні видобуватимуть американці та європейці 
 Британське ділове видання Financial Times пише про те, що американська та британсько-

голландська компанії можуть отримати право на видобуток нетрадиційного газу на території 
України. 

Як пишуть автори  статті, якщо це станеться, то Україна, намагаючись знайти способи 
зменшити свою залежність від російського газу, може опинитися "на передовій" у поки що новій 
справі видобування сланцевого газу у Європі.  

FT нагадує, що через Україну пролягає головний шлях транспортування газу із Росії до 
Європи. При цьому Україна постійно веде напружені переговори щодо ціни газу, який вона 
імпортує із Росії. Ці суперечки супроводжуються припиненням постачання у зимові морози, від 
яких потерпають споживачі як в Україні, так і в Європі. 

Видання наводить слова українського високопосадовця про те, що Chevron та Shell 
випередили інших енергетичних велетнів у змаганні за право видобувати газ із двох потужних 
родовищ на Сході та Заході України. Якщо угоди будуть укладені, то це може відкрити дорогу для 
найбільших іноземних інвестицій в історії незалежної України. 

Водночас будь-які інвестиції від великих західних енергетичних компаній могли б стати 
вчасною підтримкою для українського президента Віктора Януковича, який стикнувся із критикою 
з боку західних політиків, які звинувачують його у політичному переслідуванні опозиційного 
лідера Юлії Тимошенко, яка нині перебуває за ґратами. 

FT нагадує, що у четвер, 10 травня, канцлер Німеччини Ангела Меркель порівняла 
ситуацію в Україні із сусідньою Білоруссю, заявивши, що громадяни обох пострадянських країн 
потерпають від "диктатури та репресій". 

Україна сподівається повторити "сланцеву революцію", яка впродовж останнього 
десятиріччя відбувалася у США. Там застосування технології гідрологічного розриву (фрекінгу) 
дозволило перейти на промисловий видобуток газу зі сланцевих порід, який раніше вважався 
важкодоступним. 

Енергетична незалежність? 
Вважається, що Україна має четверті за розмірами запаси сланцевого газу у Європі - після 

Польщі, Франції та Норвегії. Згідно із даними Адміністрації енергетичної інформації США, 
технічно доступні запаси України складають 1,200 трильйони кубометрів. 

Відкриття великих запасів сланцевого газу потенційно може не тільки докорінно змінити 
українську економіку, але й послабити тиск, який чинить на свою колишню імперську піддану 
Москва.  

"Через залежність України від російського газу Москва завжди має можливість тримати 
Київ на короткому ланцюжку, на той випадок, якщо, наприклад, Україна посувається ближче до 
Європи. Якби цього ланцюжку не існувало, то Україні було б легше самій обрати напрямок руху", - 
наводить FT слова Катінки Бариш із Центру європейських реформ. 

Водночас британське видання підкреслює, що наразі "сланцевий бум" поширюється 
Європою досить повільно через потужний спротив технології гідрологічного розриву, яка, на 
думку захисників довкілля, може забруднювати ґрунтові воду та викликати землетруси. Цю 
технологію заборонили у Франції та Болгарії, а також призупинили її використання у Німеччині. 

Проте для України, як виглядає, перспектива винайдення внутрішніх енергоресурсів і 
позбавлення залежності від російського газу може переважити настороженість щодо екологічних 
наслідків фрекінгу. 

Росія також вже вдалася до низки кроків, аби європейські споживачі не потерпали від 
наслідків енергетичних суперечок із Києвом. Одним із таких проектів став Північний потік, 
газопровід, завдяки якому російський газ постачається напряму до Німеччини через дно 
Балтійського моря. 
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FT із посиланням на компетентну особу пише, що американська Chevron виграла право на 
видобуток газу на Олеському родовищі на Заході України, запаси якого оцінюються від 800 
мільярдів до 1,5 трильйонів кубометрів. Водночас британсько-голландська Shell видобуватиме газ 
на Юзівському родовищі на Сході країни, де, як вважають, поклади складають близько 2 
трильйонів кубометрів. 
 Таким чином, ці компанії випередили таких конкурентів, як італійська Eni, американська 
ExxonMobile та британсько-російська ТНК-ВР. 

Офіційні результати тендеру мають бути оголошені впродовж кількох наступних дів. 
Chevron та Shell пообіцяли інвестувати щонайменше удвічі більше за передбачені тендером 

обсяги - 170 мільйонів доларів у Олеське родовище та 200 мільйонів - у Юзівське, хоча у разі, як на 
цих родовищах будуть відкриті комерційно вигідні ресурси газу, обидві компанії можуть вкласти у 
ці проекти мільярди доларів. 

Водночас, як пише FT, у Shell відмовилися від коментарів, тоді як у Chevron заявили, що 
наразі не мають офіційного повдіомлення про результати тендеру. Обидві компанії мають укласти 
угоди про партнерство із державною компанією "Надра України". А самі "Надра" обрали собі 
партнером для цього проекту приватну компанію СПК-Гоесервіс. 

 
Голос Америки 

16.05.2012. «Ми не хочемо ізолювати Україну!» - представник 
Держдепу США 

Саму ув'язнену екс-прем'єрку представник Державного департаменту, разом із послом 
Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Теффтом, відвідали у понеділок. 

 Сполучені Штати домагатимуться не тільки звільнення з в'язниці Юлії Тимошенко та 
інших колишніх урядовців, а й наполягатимуть, щоб вони мали можливість брати участь у 
виборах. Це підтвердив заступник помічника державного секретаря США Томас Мелія, 
коментуючи заяву Держдепартаменту Сполучених Штатів: 

 “Так, це логічно випливає з наших вимог. Коли ми говоримо про вибіркове політичне 
переслідування, ми маємо на увазі, що переслідування насправді відбувається не через ті нібито 
злочини, які люди вчинили, а через те, що їх хочуть усунути з політичної сцени. Для того, щоб 
виправити цю ситуацію ці політики не лише мають бути звільнені з тюрми, але й мати можливість 
брати участь у політичному житті”. 

 Американський урядовець зробив цю заяву у Києві після зустрічі з ув'язненою екс-
прем'єркою у харківській лікарні. Водночас, відповідаючи на запитання про можливу міжнародну 
ізоляцію України через переслідування опозиції, Мелія заявив, що про це поки що не йдеться. 

 “Ми не хочемо ізолювати Україну, або погрожувати їй. Ми не хочемо відштовхувати вашу 
країну. Ми хочемо наблизити її”, - заявив заступник помічника державного секретаря США Томас 
Мелія. 

 
Радіо Свобода 

16.05.2012. США виступають проти ізоляції України – чільний 
дипломат США  

 Заступник державного секретаря США Томас Мелія заявив сьогодні, що Вашингтон 
виступає проти ізоляції України у зв’язку з політичним переслідуванням лідерів опозиції. 
    «Ми не хочемо ізолювати Україну. Ми не хочемо відштовхувати Україну. Ми хочемо 
залучити Україну», – сказав він на зустрічі з представниками української громадськості та засобів 
інформації в Києві, як наводить його слова агентство «Інтерфакс-Україна». 
    Заступник держсекретаря додав, що представники США вже зробили низку публічних заяв 
стосовно вибіркового правосуддя в Україні, а також висловлювали занепокоєння під час зустрічей 
із представниками української влади. 
    Він також звернув увагу, що через політично мотивовані судові процеси Україна стає менш 
привабливою для інвесторів. 
    Водночас, за словами дипломата, подальший шлях розвитку України визначить сам 
український народ, а не Вашингтон чи Брюссель і, як він сподівається, «жодна інша країна світу». 
 

BBC Україна 

18.05.2012. Санкції проти України можуть стати неминучими - 
Freedom House 

Критика міжнародних організацій на адресу України стає дедалі гострішою 
Якщо Україна не дослухається до міжнародної критики відносно політичного 

переслідування опозиції і порушень прав людини, запровадження санкцій стане неминучим, 
заявив президент Freedom House Девід Креймер під час слухань в американському Сенаті щодо 
політичної ситуації в Україні. 
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Ґельсинська комісія Сенату США організувала виступи в Конгресі чільних представників 
американських неурядових організації, залучивши через Skype до дискусії Євгенію Тимошенко в 
Києві. 

І на рівні американської адміністрації, і в експертних колах вважають, що засудження Юлії 
Тимошенко і інших опозиціонерів в Україні є вибірковим правосуддям і переслідуванням опозиції. 

Після інформації про побиття Юлії Тимошенко конгресмен Марсі Каптур заявила, що не 
виключає можливості запровадження економічних санкцій проти українських чиновників. 

За словами президента Freedom House Девіда Креймера, навіть факт розмов про санкції 
щодо України є прикрим. 

"Київ помиляється, думаючи, що Україна настільки важлива для Європи, що ЄС буде 
залучати Україну до Асоціації і поглиблювати співпрацю за будь-яких умов. В ЄС багато власних 
проблем", - вважає Девід Креймер. 
 
Він також вважає, що адміністрація Барака Обами надто багато уваги надавала співпраці в ядерній 
галузі з Україною і зараз має більш активно говорити про неприйнятність для Заходу порушень 
прав людини. 

 
Санкції - на порядку денному 
У своєму виступі в Сенаті директор євразійського відділу Міжнародного республіканського 

інституту Стівен Нікс наголосив, що перемога Віктора Януковича на президентських виборах в 
Україні була визнана міжнародними моніторинговими організаціями. Втім, за словами пана Нікса, 
зараз у Вашингтоні дедалі частіше говорять про застосування санкцій щодо Києва:  

"Ставлення до влади змінилось і в Україні. Згідно з опитуванням громадської думки в 
Україні, проведеним Міжнародним республіканським інститутом у березні 2012 року, 82% 
респондентів в Україні підтримують ідею замороження міжнародних рахунків українських 
можновладців, причетних до корупційних справ". 

Євгенія Тимошенко, виступаючи перед Сенатом, закликала США долучити до обстежень її 
матері американських лікарів. Вона також подякувала Ґельсинській комісії за проведення вже не 
перших слухань в Сенаті стосовно справи пані Тимошенко. 

Представники Ґельсинської комісії не виключили поїздки делегації американських 
сенаторів до Україні найближчим часом. 
 

Київ йде шляхом Москви 
Деякі експерти у Вашингтоні порівнюють "охолодження" відносин з Заходом в Україні та 

Росії. Коментуючи відмову від візиту до США на саміт Великої Вісімки Володимира Путіна, 
американські оглядачі згодні, що російський лідер дистанціюється від Заходу, бо хоче мати більше 
свободи у внутрішніх справах Росії, не озираючись на реакцію Заходу. 

Дистанціювання від Заходу, на думку експерта університету Джона Хопкінса Дона 
Дженсена, виказує і Віктор Янукович, не бажаючи дослуховуватись до міжнародної думки стосовно 
справи Юлії Тимошенко: 

"Путін, дійсно, запровадив власне "перезавантаження" відносин з США і Заходом, 
показуючи намір дистанціюватися. Але для України таке "перезавантаження" буде більш 
болісним. Путін і Янукович перебувають у різних умовах. Нехтування Заходом, що виказує Москва, 
в Україні мати і безглуздо, і небезпечно зі стратегічної точки зору". 

За словами пана Дженсена, якби цинічно це не лунало, Заходу Росія потрібна більше для 
вирішення багатьох питань, ніж Україна, тому так обережно і з "розумінням" США поставились до 
відмови Путіна прибути до Сполучених Штатів. 

"Україна має виборювати свою позицію в світі сама, і США завжди хотіли допомогти 
українському прогресу. Прикро, що Київ на це не звертає уваги", - каже пан Дженсен. 

Водночас, на думку оглядачів, застосування санкцій щодо української влади є непростим 
питанням. 

"Машину санкцій важко запустити, а потім її буде важко зупинити. Водночас поведінка 
української влади підштовхує Захід до таких заходів, оскільки більше ніяких позитивних стимулів, 
щоб змінити поведінку українського керівництва, не залишилося. Більш того, переважна більшість 
українців підтримала б санкції проти корумпованої владної верхівки", - вважає незалежний 
експерт у Вашингтоні Назар Холод. 

 
Євроатлантична Україна 

21.05.2012.Посол США ухилився від відповіді на питання, чи готує 
Вашингтон санкції проти України 

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Теффт констатує, що США не 
приймали рішення про введення санкцій щодо України, заявив він в інтерв'ю телеканалу TBi. 
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"Наразі у Вашингтоні якогось рішення про санкції не існує. Я не можу займатися 
здогадками. Факт полягає в тому, що зараз рішення про санкції не прийняли ні у Вашингтоні, ні в 
Брюсселі", - заявив посол. 

Також Теффт зазначив, що в США уважно стежать за справами проти Юлії Тимошенко та 
інших екс-чиновників, а також наполягають на неприпустимості застосування виборчого 
правосуддя і дотримання демократичних принципів. 

Однак посол не сказав, чи розглядають США питання можливого введення санкцій до 
України. 

 
КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ 

Дзеркало тижня 

21.05.2012. Україна продала Іраку браковані БТРи 
У БТР-4Е були виявлені істотні недоліки в системах ведення вогню, зокрема, відмова 

встановлених на БТРах нових автоматичних 30-міліметрових гармат ЗТМ-1. 
   Іракські фахівці, які прибули в Україну для прийому другої партії з 62 бойових машин 
БТР-4Е, виявили у них суттєві недоліки в системах ведення вогню, зокрема, відмову встановлених 
на БТРах нових автоматичних 30-міліметрових гармат ЗТМ-1, пише "Сегодня". 

 Зброю просто не доведено до потрібного стану. Даною ситуацією зайнялася РНБО, і 
сьогодні, 21 травня, у Харкові має відбутися нарада, де будуть шукати прийнятний вихід з неї. 

 Як відомо, це вже друга неприємна історія з бронетехнікою для Іраку. Так, минулої зими, 
також через конструкційні недоліки в озброєнні БТР, виявлені на етапі прийому-здачі, 
переносилися терміни постачання першої партії, через що вона не потрапила на військовий парад 
у Багдаді. 

 Тоді провину списали на розробників гармат у Кам'янець-Подільському, із запізненням і 
вибаченнями направивши замовнику 26 бронетранспортерів. Всього ж в рамках іракського 
контракту Україна зобов'язалася виготовити та відправити Багдаду до кінця цього року 420 
машин. 

 
Дзеркало тижня 

21.05.2012. В «Укроборонпромі» заявили, що галас з поставками 
БТРів до Іраку необгрунтований 

У «Укроборонпромі» заявили, що процес підготовки до передачі Іраку другої партії 
бронетранспортерів БТР-4Е проходить нормально, а інформація про назрівання в Україні «нового 
збройного скандалу» у зв’язку з виявленням дефектів у партії з 62 БТР-4Е виглядає упередженою і 
необгрунтованою.  

  Процес підготовки до передачі Іраку другої партії бронетранспортерів БТР-4 проходить 
нормально, а інформація в ЗМІ про нібито «назрівання» в Україні «нового збройного скандалу» 
виглядає упередженою і необгрунтованою. 

   Про це заявив радник генерального директора державного концерну «Укроборонпром» 
Володимир Мазін, коментуючи повідомлення в ЗМІ про виникнення проблем у ході реалізації 
контракту на поставку 420 БТРів до Іраку, зокрема в процесі здачі другої партії бронемашин. 

   «Все триває за планом», — сказав В.Мазін. «Можу сказати, — додав він, — шум здійнятий 
із нічого».   

 Джерело на ДП «Завод ім. Малишева» (співиконавець контракту — ред.), повідомило, що 
підприємство працює над підготовкою до відправки в Ірак другої партії БТР-4 у кількості 62 
одиниці, паралельно приступивши до виробництва машин наступної піртії. 

   Як повідомляли сьогодні ЗМІ, фахівці з Багдада, які прибули в Україну за партією 
виготовлених для Іраку БТРів, нібито виявили суттєві дефекти в системах озброєння і управління 
вогнем.   

 Колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ), яке 
виступає основним виконавцем контракту на поставку 320 БТР-4 для Іраку. 

 До компетенції ХКБМ належить установка на БТР-4 бойового модуля «Парус», 
призначеного для стрільби з різних видів озброєння. До системи «Парус» входить автоматична 
гармата ЗТМ1, з якою, як пишуть ЗМІ, і виникли проблеми. 
 

УкрІнформ 

21.05.2012. Україна залишиться в Афганістані після 2014 року - 
Янукович 

 Україна продовжить участь у міжнародних програмах надання допомоги Афганістану після 
виведення Міжнародних сил сприяння безпеці у цій країні до кінця 2014 року. 
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 Про це заявив Президент України Віктор Янукович за результатами зустрічі з Президентом 
Афганістану Хамідом Карзаєм, що відбулася у понеділок у кулуарах саміту НАТО у Чикаго, 
повідомляє власний кореспондент УКРІНФОРМу. 

 "Ми сьогодні вже, фактично, беремо участь у тій гуманітарній місії в Афганістані. Ця місія, 
скоріше за все, буде переходити після 2014 року у тренувальну фазу із урегулювання афганського 
питання. І Україна залишається. Україна робить свій миротворчий внесок, це, по-перше. І друге: 
безумовно, ми захищаємо свої національні інтереси економічні", - зазначив Глава держави. 

Він повідомив, що обговорив з афганським колегою широкий спектр питань такої співпраці. 
 "Це й будівництво різних об'єктів інфраструктури в Афганістані: транспортної, енергетичної. 

Це ремонт військової техніки радянських зразків. За усіма напрямками ми започатковуємо 
механізм співпраці... У нас є пропозиції - я переконаний у тому - від яких важко буде відмовитися", 
- зазначив Президент. 

 За його словами, для української сторони є дуже важливим, що її "партнерська участь 
сприймається позитивно в усьому світі". 

 "Питання боротьби з наркотиками, боротьби з тероризмом не обходять жодну країну, і 
Україна тут займає дуже активну позицію", - заявив Янукович. 

 
УкрІнформ 

22.05.2012. Суд над затриманими у Лівії українцями продовжиться 4 
червня 

 Наступне засідання лівійського суду у справі українців, затриманих у вересні минулого року, 
відбудеться 4 червня. 

 Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олександр 
Дикусаров на брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент УКРІНФОРМу. 

 "Вчора, 21 травня, відбулося чергове засідання у справі затриманих українців. Сторона 
обвинувачення повторила вкотре звинувачення, які лунали раніше щодо допомоги нашими 
громадянами військовому режиму Каддафі. Сторона захисту, адвокати, які допомагають нашим 
співвітчизникам, спростували ці факти. Наступне засідання відбудеться 4 червня", - сказав він. 

 За словами О.Дикусарова, адвокати, які захищають українців, наводять факти їх 
невинуватості, наголошуючи при цьому, що українці є цивільними громадянами і жодної участі у 
військових діях не брали. 

 Як зазначив дипломат, до 4 червня у сторін обвинувачення та захисту є змога надати додаткові 
документи для розгляду судом даної справи. "Ми сподіваємося на справедливе рішення суду", - 
підкреслив О.Дикусаров. 

 Крім того, як розповів речник МЗС, українська сторона подала клопотання про переведення 
українців до посольства під гарантії. "Ми про це клопотали з самого початку і продовжуємо 
клопотати", - сказав він. 

 На жаль, як зазначив Дикусаров, лівійська сторона відхиляє ці клопотання. 

 
КРАЇНИ ЄВРОПИ 

BBC Україна 

11.05.2012.Президент Литви в Україні зустрінеться з Януковичем і 
Тимошенко  

Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте під час робочого візиту в Україну 11 
травня зустрінеться з президентом Віктором Януковичем та відвідає ув'язнену екс-прем'єр-
міністра Юлію Тимошенко у лікарні. 

Про зустріч з Віктором Януковичем повідомляє прес-служба президента. 
Напередодні речник пані Грібаускайте підтвердив, що президент Литви їде в Україну, 

незважаючи на те, що саміт країн Центральної Європи відклали. 
Даля Грібаускайте зазначила, що як Європі, так і Україні надзвичайно важливим є 

інтеграція останньої в Європейський Союз, повідомляє кореспондент ВВС Україна у Литві. 
"Це кардинально вплине на геополітику в Європі, покращить позиції України і Європи в 

цілому. Але ми маємо відверто розповідати не лише про недоліки і помилки Києва, але й про 
утвердження європейських стандартів. Маю на увазі і Україну і інші країни. Вимоги мають 
торкатися всіх, без жодних винятків", - сказала пані Грібаускайте. 

Раніше пані Грібаускайте мала брати участь у саміті країн Центральної Європи і виявилася 
однією з  чотирьох президентів, які не відмовились від участі в ньому. Це також лідери Польщі, 
Словаччини та Молдови.  

Саміт країн Центральної Європи, який мав відбутися в Ялті 11-12 травня, Україна перенесла 
після того, як на нього відмовилися їхати більше десятка лідерів. 
 

Тимошенко як умова 
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Напередодні візиту Даля Грібаускайте мала розмову з Віктором Януковичем, під час котрої 
президент України запевнив, що їй буде організовано зустріч з Юлією Тимошенко. 

Державна пенітенціарна служба України напередодні дозволила президенту Литви Далі 
Грибаускайте відвідати Юлію Тимошенко 11 травня.  

Рішення Далі Грібаускайте зустрітися з Юлією Тимошенко однозначно підтримав прем’єр 
Литви Андрюс Кубілюс. За його словами, зустріч одного з президентів країн ЄС з пані Тимошенко 
є чудовою можливістю на власні очі подивитися на умови, в яких утримується ув’язнена. 

"Цим візитом ми демонструємо, наскільки важливою для нас і для Європи в цілому є 
Україна. Ми не хочемо, щоб наші партнери в Європі зневірилися від того, що Україна робить 
очевидні і неприпустимі помилки або не здатна реалізувати європейські правові норми і стандарти 
з прав людини", - сказав прем’єр в радіозверненні до громадян Литви. 

Рішення лідера Литви їхати в Україну схвалили також в Сеймі і уряді. Спікер парламенту 
Ірена Дєгутєнє впевнена, що з Києвом є, про що розмовляти. 

"Президент ухвалила єдине вірне рішення: їхати в Україну за будь яких обставин. Вона 
бажає у відвертій розмові обговорити з українським колегою шляхи виходу із ситуації. Київ зробив 
чимало помилок. Наше завдання – не лише вказати на них, а допомогти їх виправити", - розповіла 
голова Сейму. 

Під час візиту до України президент Литви має намір домовлятися про конкретні кроки не 
лише з президентом України, але й з лідерами опозиції, включаючи Юлію Тимошенко, повідомляє 
кореспондент ВВС Україна. 

9 травня Пенітенціарна служба доставила Юлію Тимошенко з Качанівської колонії у 
Центральну клінічну лікарню "Укрзалізниці". 

Лікарі почали виводити екс-прем'єра з голодування, яке, за словами представників 
опозиції, тривало 20 днів. 

 
BBC Україна 

11.05.2012.Україна хоче купувати газ у Німеччині 
Українська ГТС може запрацювати із Заходу на Схід? 
 Нафтогаз України уклав рамкову угоду із німецькою компанією RWE Supply&Trading 

GmbH (RWEST) про купівлю-продаж природного газу. 
Як йдеться у повідомленні Нафтогазу, поки що угода ні до чого не зобов'язує сторони: 
"Зазначена угода створює юридичні основи для можливих поставок газу компанії з боку 

RWEST і, разом із тим, не містить зобов'язань сторін по обов'язковому здійсненню покупки або 
продажу ресурсу". 

У повідомленні також наголошується, що всі деталі - ціни, обсяги, а також конкретні 
зобов'язання сторін визначатимуться окремими контрактами. 

"Парадоксальний" газ 
Нині Україна імпортує виключно російський газ за ціною у 425 доларів за тисячу кубів із 

урахуванням 100-доларової "харківської" знижки. У той таки час ціна на газ на європейському 
спотовому ринку, де формування ціни відбувається відповідно до попиту і пропозиції, а не до 
довготермінових контрактів, складає 280 доларів за тисячу кубів. 

Наразі невідомо, чи хоче Україна отримувати через Німеччину газ зі спотового ринку, чи 
це також буде російський газ, який імпортує Німеччина. 

Проте коли у березні цього року про можливість імпорту газу не із Росії, а з Німеччини 
вперше заявив український прем'єр Микола Азаров, він говорив саме про російський газ. Микола 
Азаров назвав таку можливість "парадоксальною", але цілком реальною. 

Він також пояснив те, що Україна вдається до таких "парадоксальних" варіантів через 
неможливість домовитися із Росією про зниження ціни на газ:  

"У разі невдалого результату переговорів із Росією Україна буде купувати фактично 
російський газ у німецької компанії, що буде дешевше, ніж безпосередньо у Росії. Це було б 
парадоксально", - заявив пан Азаров. 

Водночас, як вважає член парламентського комітету з питань енергетики Олександр 
Гудима, Україна навряд чи може обійтися без згоди Росії на імпорт газу із Німеччини. 

Він нагадує, що нинішні українсько-російські газові угоди, підписані у січні 2009 року, 
передбачають, що Україна має щороку викуповувати у Росії певний обсяг газу. Цей обсяг, згідно із 
угодами, можна скорочувати на 10% раз на півроку, але для цього Київ має подавати відповідні 
заявки за півроку до початку фактичного скорочення: 

"Найбільш реальним шляхом зменшення залежності України від російського газу було б 
скорочення його споживання завдяки енергозберігаючим технологіям. Але цей реальний шлях 
просто "заговорили", зокрема, і такою фантастикою, як постачання газу з Німеччини через реверс. 
А ви Росію запитали про це? Чи це можливо? Ні, це юридично неможливо. Коли я чую про спотові 
ринки, то мені здається, що я десь у Брюсселі. А ми зараз в Україні, і ми на 100% залежні від Росії 
по газу," - каже Олександр Гудима. 
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Німецько-російський газ 
Тим часом керівник Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук 

каже, що з огляду на глобальні зміни у системі постачання енергоносіїв до Європи, особливо, щодо 
надходження на спотові ринки дешевшого скрапленого газу, Україна була б зацікавлена в 
отриманні саме цього газу. При цьому, як твердить експерт, технічні можливості для цього є: 

"Україна могла б зараз скористатися можливістю реверсувати маршрути надходження газу. 
Технічно це також є можливим, і це не завдасть шкоди транзиту російського газу до Європи, бо у 
нас є надлишок потужностей", - каже Олександр Тодійчук. 

Проте, як нагадує експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, російський 
Газпром вже має акції низки європейських енергетичних компаній, зокрема, і німецьких, а тому 
газ, поставлений начебто зі спотового європейського ринку насправді може виявитися і 
російським. Утім, його ціна, дійсно, буде нижчою ніж та, що її зараз змушена платити Україна:  

"Це може бути навіть подано як наша перемога у переговорах із Росією, коли нам будуть 
постачати газ зі спотового ринку, але компанією, яка є у близьких відносинах із Газпромом, і ми 
будемо його отримувати по реверсу, але насправді це будуть ті ж самі контракти із Газпромом, 
тільки вже через європейські компанії. Але так, ціна буде нижчою, і українська влада зможе 
сказати, що вона отримує газ із прогресивного спотового ринку, хоча, як на мене, це буде крок до 
ще більш щільних контактів із Газпромом у контексті управління української ГТС," - вважає Юрій 
Корольчук. 

RWE, Газпром та європейське законодавство 
RWE, до складу якого входить і RWE Supply&Trading, є другим за розмірами енергетичним 

концерном у Німеччині. Після того, як внаслідок аварії на АЕС у Фукусімі минулого року 
німецький уряд вирішив відмовитися від використання атомної енергії, компанія має значні 
фінансові проблеми. 

Влітку 2011 року RWE та Газпром підписали меморандум про співпрацю у розвитку 
європейської енергетики. До спільних підприємств двох компаній мали увійти активи RWE у 
Німеччині, Великій Британії та країнах Бенілюксу. Одразу ж після цього в інтерв'ю поважному 
німецькому виданню Der Spiegel виконавчий директор RWE Юрген Гроссман не виключив 
можливості, що російський Газпром може стати одним із головних акціонерів концерну. Ця заява 
пролунала після його зустрічі із керівником Газпрому Олексієм Міллєром, і тому була сприйнята 
цілком серйозно. 
 Проте згодом RWE довелося спростовувати можливість допуску росіян на європейський 
ринок через активи компанії. Тоді ж німецьке антимонопольне відомство заявило, що прискіпливо 
вивчатиме усі інвестиції Газпрому, зокрема, і у RWE. Газпрому також не вдалося увійти до цих 
активів і через британську "дочку" RWE. У вересні у представництвах Газпрому у низці 
європейських країн відбулися  обшуки, санкціоновані Європейською комісією. У грудні 2011 року 
RWE офіційно заявила про припинення переговорів про створення спільних підприємств із 
Газпромом.  

Утім, російському Газовому монополісту таки вдалося отримати блокуючий пакет акцій 
(15,79%) іншої німецької енергетичної компанії - VNG, яка переважно постачає газ споживачам у 
Східній Німеччині. 

Керівник East Europian Gas Analysis Михайло Корчемкін пояснив невдалі спроби Газпрому 
зайти на європейський внутрішній ринок жорстким законодавством: 

"Закони Євросоюзу забороняють вибудовувати ланцюжки від свердловини до споживача - 
от і все". 

Німеччина є найбільшим клієнтом Газпрому у Європі. У 2011 році вона купила 35,3 
мільярдів кубів російського газу. Після відмови Німеччини від атомної енергетики, оглядачі 
називали газ найбільш вирогідним замінником ядерного палива. 
 

 


