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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЄВРОПА СТИМУЛЮЄ УКРАЇНУ ДО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: 
КИЇВ ПРОДОВЖУЄ ТОРГУВАТИСЯ 

 

За відсутності активних дій Києва у виконання зобов’язань, необхідних для 
підписання Угоди про асоціацію, Європа перейшла від загальних закликів до 
конкретики. Так, 14 червня Венеціанська комісія Ради Європи розглянула 
питання, що стосуються реформування українського законодавства. 
Схвалення дістали лише пропозиції Конституційної асамблеї виключити 
Верховну Раду з процесу призначення суддів: після прийняття відповідних змін 
до Конституції, судді судів загальної юрисдикції будуть призначатися 
Президентом за поданням Вищої ради юстиції (за чинною Конституцією, судді 
призначаються на перші п'ять років роботи – указом Президента, а потім довічно 
– Верховною Радою). Щоправда, за нинішніх умов єдності Президента і 
парламентської більшості у ВР, подібні конституційні зміни навряд чи реально 
посилять незалежність судової гілки. 

Венеціанська комісія (ВК) розкритикувала ухвалений Верховною Радою у 
листопаді 2012 р. Закон «Про всеукраїнський референдум», а також законопроект 
щодо проведення повторних виборів народних депутатів у п’яти округах, де 
результати голосування не були встановлені. Основне зауваження ВК до Закону 
«Про всеукраїнський референдум» стосується практично необмеженого переліку 
питань, які можуть бути винесені на референдум, а також відсутність необхідності 
імплементувати його рішення Верховною Радою, що створює загрозу для підриву 
встановленого Конституцією розподілу влади. Фактично мова йде про 
можливість зміни конституційного устрою всупереч положенням чинного 
Основного закону. 

Серед цілого ряду зауважень, висловлених ВК до законопроекту щодо 
проведення повторних виборів, найбільшу увагу привертають ті, що 
стосуються необхідності зменшити можливості використання судової 
системи для обмеження прав кандидатів від опозиції. Зокрема, ВК пропонує: 
скасувати обмеження права на висування кандидатом у народні депутати особи, 
засудженої за здійснення злочину (нагадаємо, що політично вмотивоване судове 
переслідування – одна з основних претензій єврочиновників до нинішньої 
української влади); скасувати вимогу про обов'язкове п'ятирічне проживання 
кандидата на території України (адже під цим приводом може бути обмежена 
участь у виборах тих представників опозиції, які отримали політичний притулок 
за межами України); надати ЦВК право скасовувати необґрунтовані рішення 
окружних виборчих комісій щодо реєстрації кандидатів. 
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ВК також вказала на відсутність механізму незалежного моніторингу 
фінансування виборчих кампаній та «необґрунтовані преференції» 
парламентським партіям при формуванні виборчих комісій. Щодо останнього 
зауваження слід відзначити, що в українських реаліях участь позапарламентських 
сил у формуванні виборчих комісій аж ніяк не гарантує реального розширення 
можливостей суспільства контролювати результати волевиявлення (варто 
пригадати масову участь у виборчих комісіях представників «маріонеткових» 
провладних партій). Значно більш ефективною з точки зору підвищення 
прозорості процесу встановлення результатів виборів є пропозиція ВК 
оприлюднювати на сайті ЦВК усі попередні і остаточні дані від усіх 
дільничних і окружних виборчих комісій. 

Спірною з точки зору можливого впливу на політичні процеси в Україні є 
рекомендація ВК щодо зменшення прохідного бар'єру для політичних партій з 
5% до 3%. З одного боку, це збільшує вірогідність проходження до ВР нових 
політичних сил, з іншого – може спровокувати розпорошення опозиційних сил 
на тлі монолітності партії влади. Те ж саме стосується і рекомендації ВК 
скасувати заборону на використання у виборчій кампанії зарубіжних ЗМІ: 
замість очікуваного європейцями розширення можливостей доступу громадян до 
інформації, це лише посилить і без того значний вплив російських медіа на 
українських виборців. 

Швидше за все, рекомендації Венеціанської комісії будуть 
враховані українською владою частково – у тій частині, яка не несе 
загрози її інтересам. І це буде подано як знак доброї волі Києва дотримуватися 
рекомендацій Європи. Ті ж зауваження ВК, в яких захищаються права 
опозиційних кандидатів, будуть проігноровані. Імовірно, проігноровані будуть і 
рекомендації ВК щодо Закону "Про всеукраїнський референдум". Хоча серед 
проаналізованих ВК питань саме цей Закон становить найбільш реальну загрозу 
державності України. Проте чинна влада навряд чи готова відмовитися від такої 
небезпечної політичної зброї, особливо в контексті непевних перспектив 
президентських виборів 2015 р. 

Оскільки обгорнуті в дипломатичні формулювання заклики вирішити 
проблеми вибіркового правосуддя не призвели до очікуваного ефекту, 
представники ЄС чітко конкретизували свою вимогу, назвавши 
прізвище Тимошенко. Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський сказав 
«Польському радіо»: «Європейський Союз визначив три умови, які необхідно 
виконати, щоб Угода про асоціацію з Україною могла бути підписана в листопаді 
цього року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Це – реформа правової 
системи, виборчого законодавства і справа Юлії Тимошенко»1. 
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічюс також заявив: «Питання 
Юлії Тимошенко в деяких країнах сприймають як символ... Від того, як 
вирішиться ця проблема, і залежить ставлення цих країн (до підписання Угоди 
про Асоціацію)»2. Закликати ЄС включити звільнення Ю.Тимошенко як критерій 
для підписання Угоди про асоціацію з Україною також пропонується і в проекті 
Резолюції №165 Сенату США авторства Річарда Дурбіна, яка має бути прийнята у 
вересні. 

Зважаючи на конкретизацію вимоги ЄС щодо Ю.Тимошенко, українській 
владі буде важко й надалі намагатися переводити розмови до загальних питань 
декриміналізації окремих статей КПК. За цих обставин зростає вірогідність 

                                                             
1 Алєксандер Кваснєвський про місію ЄП в Україні. http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/137917,Алєксандер-

Кваснєвський-про-місію-ЄП-в-Україні- 
2
 МЗС Литви: Питання звільнення Тимошенко в країнах ЄС – символічне. 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/06/16/6992323/ 
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вирішення проблеми шляхом відправлення Ю.Тимошенко на 
лікування до якоїсь країни ЄС. Найбільш імовірний варіант – до Німеччини, 
адже: по-перше, питання Ю.Тимошенко є принциповим для А.Меркель, яка 
переконана, що В.Янукович давав їй обіцянку звільнити екс-прем’єра; по-друге, 
лише домовленість із Берліном Київ зможе вважати достатньою гарантією згоди 
ЄС на підписання Угоди про асоціацію. 

Тим часом Київ продовжує намагатися виторгувати собі певні 
поступки з боку Євросоюзу, розподіливши ролі між двома 
найвпливовішими українськими можновладцями: В.Янукович 
заявляє про пріоритетність євроінтеграції, тоді як М.Азаров – натякає 
на інші можливості, маючи на увазі Митний союз. Так, у щорічному 
Посланні Президента до Верховної Ради говориться, що європейська інтеграція є 
«найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом», і саме із урахуванням 
зобов’язань України щодо Угоди про асоціацію із ЄС мають вирішуватися 
«питання участі України у Євразійському інтеграційному проекті»3. Натомість 
М.Азаров в інтерв’ю «Le Figaro» висловив безкомпромісну позицію щодо вимог 
ЄС: «Всі спроби диктувати нам нашу поведінку приречені на провал... я не буду 
пов’язувати європейську інтеграцію із долею Ю.Тимошенко», і принагідно 
нагадав, що «наші східні партнери мають альтернативу, пропонуючи нам 
приєднатися до Митного союзу»4. В інтерв’ю радіо «RFI» український прем’єр-
міністр, нагадавши про перспективи співпраці Києва із країнами БРІК, прямо 
заявив, що Київ чекає від ЄС «руху в нашому напрямку» (тобто поступок?): «Ми 
очікуємо, що такий рух буде на саміті у Вільнюсі, де ми підпишемо Уугоду про 
політичну асоціацію»5. 

Не має намірів здавати Київ «без бою» і Москва. Вона пропонує Києву 
«пряник» у вигляді обіцянки знизити ціну на газ і погрожує «батогом» 
у вигляді митних бар’єрів із країнами, які не входят до Євроазійського 
економічного простору (ЄЕП). Радник президента Росії Сергій Глазьєв назвав 
«самогубством» можливе підписання Україною Угоди про асоціацію та вільну 
торгівлю із ЄС, пообіцявши «газ і нафту без митних зборів» в разі приєднання до 
Митного союзу6. С.Глазьєв також ще раз нагадав, що «той статус спостерігача, 
який ми плануємо врахувати при формуванні договірно-правової бази ЄЕП, буде 
надаватися лише тим країнам, які виявили готовність і бажання вступити до 
ЄЕП»7. 

У той же час, погрози Москви щодо запровадження митних бар’єрів 
для українського експорту в разі підписання Угоди про асоціацію із ЄС 
нагадують такий же блеф, що його використовує і сам Київ, 
сподіваючись добитися поступок від Євросоюзу погрозами приєднання 
до МС. Адже і Росія, і Україна є членами СОТ, перед якою вони мають чіткі 
зобов’язання щодо формування митних тарифів, і саме в рамках правил цієї 
організації мають вирішуватися можливі суперечки щодо перешкоджання 
українському експорту. Крім того, Росія також зацікавлена в економічній 
співпраці із Україною, яка є важливим ринком для її товарів, і на території якої 
розташовано ряд підприємств – учасників проектів із спільного виробництва 

                                                             
3
 Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. 

http://www.president.gov.ua/docs/poslannia2013.pdf 
4
 Азаров вже не приховує, що вимоги ЄС до України "приречені на провал". http://tyzhden.ua/News/82300 

5
 Эксклюзивное интервью премьер-министра Украины Николая Азарова RFI. 

http://www.russian.rfi.fr/ukraina/20130617-eksklyuzivnoe-intervyu-premer-ministra-ukrainy-nikolaya-azarova-rfi 
6
 У Росії застерігають Україну від "самогубства". 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2013/06/130614_az_eu_ukraine_russia.shtml?print=1 
7
 У Росії кажуть, що для України – або асоціація з ЄС, або "спостереження". 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/06/14/6992233/ 
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(приміром, в галузі авіабудування). Тож швидше за все, підписання Україною 
Угоди про асоціацію із ЄС не лише не закриє для неї можливості 
співпраці із Росією, а навпаки, змусить Москву пропонувати більш 
привабливі умови.   

 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

05.06.2013. Брюссель пропонує Україні конкретну стратегію – 
Е.Разбаш 

Європейський Союз пропонує Україні конкретну стратегію – це Угоду про асоціацію та 
угоду про Зону вільної торгівлі, і є питання до України, чи хоче вона прийняти цю пропозицію. 
Про це повідомив керівник Управління програм допомоги представництва ЄС в Україні Ендрю 
Разбаш, передає кореспондент УНН. 

“Україна повинна вирішити, яку економіку вона хочу в майбутньому. Якщо вона хоче 
модернізації, стати більш конкурентною та спроможною на світовій арені, створити можливість 
для економічного зростання, вам потрібна стратегія. І ми зараз пропонуємо конкретну готову 
стратегію – це Угода про асоціацію з ЄС та угода про Зону вільної торгівлі. Бачення Брюсселю: ми 
вам даємо досить готову конкретну пропозицію і це лише питання до України, але робота повинна 
починатися зараз і повинна продовжуватись”, - зазначив Е.Разбаш. 

Нагадаємо, міністр МЗС України Леонід Кожара переконаний, що в України є непогані 
перспективи щодо підписання асоціації з ЄС. 

Також, як повідомлялося, міністр закордонних справ України Леонід Кожара повідомив, 
що на сьогодні уряд виконав більшість завдань на шляху до підписання Угоди про Асоціацію з 
Європейським Союзом. 

За його словами, для України важливо, аби всі 27, а невдовзі 28 країн-членів ЄС, дали свою 
згоду на підписання Угоди про Асоціацію. 

УНН 

14.06.2013. Фюле упевнений, що на саміті у Вільнюсі угоду з 
Україною підпишуть 

Вільнюський саміт Східного партнерства стане місцем підписання угоди про асоціацію з 
Україною та парафування угод з іншими партнерами, зокрема Молдовою. 

Упевненість у цьому єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства 
Штефан Фюле висловив у п'ятницю у Брюсселі після переговорів із прем'єр-міністром Молдови 
Юрієм Ленке, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

На запитання, чи може "Східне партнерство" провалитися, якщо угоду про асоціацію з 
Україною не буде підписано, він відповів: "Східне партнерство не провалиться". 

"І ми налаштовані з прем'єр-міністром Ленке, з іншими членами Східного партнерства, 
щоб досягти результату щодо очікувань, використовуючи Вільнюський саміт як місце, щоб у 
першому випадку підписати, а в іншому випадку – парафувати ці дуже важливі угоди з нашими 
партнерами", - заявив Фюле. 

Європейський комісар нагадав, що для української сторони існують певні умови, які має 
бути виконано для того, щоб підписання відбулося. 

У зв'язку з цим Фюле заявив, що у нього немає жодних причин сумніватися в тому, що 
роботу буде продовжено. 

Крім того, єврокомісар зазначив, що майбутнє засідання Ради із співпраці, яке відбудеться 
в червні в Люксембурзі, "буде ще однією можливістю подивитися, де ми, що необхідно ще зробити, 
щоб було досягнуто відчутного прогресу у цих трьох великих сферах, які було визначено 
грудневими висновками Ради ЄС". 

Українська правда 

14.06.2013 Якщо Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС, то 
не зможе брати участі у МС - С.Глазьєв 

Якщо Україні підпише угоду про асоціацію з ЄС, то вона не зможе брати участі у Митному 
Союзі. Про це сьогодні сказав на міжнародній конференції "Україна і партнери" радник 
президента Росії Сергій Глазьєв, передає кореспондент УНН. 

"Якщо Україна підпише цю угоду ( про асоціацію з ЄС - ред.), то тоді вона не зможе брати 
участі у Митному Союзі. Більше того, потрібно сказати, що той статус спостерігача, який ми 
плануємо врахувати при формуванні договірно-правової бази Євразійського економічного союзу, 
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буде надаватися тільки тим країнам, які завили готовність і бажання вступити в ЄЕС", - наголосив 
він. 

С.Глазьєв підкреслив, що в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС, то це означатиме, що 
Україна зможе співпрацювати з Митним Союзом тільки у тому випадку, якщо Росія підпише таку 
ж угоду з ЄС. "Але для Росії умови цього договору є неприйнятними", - сказав радник В.Путіна. 

Нагадаємо, у ПАРЄ застерегли Україну: не можна одночасно вступати до Митного і 
Європейського союзів. 

В свою чергу, Прем’єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що Україна не може 
втратити ринок Митного союзу. 

Як повідомлялося, за словами міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса, 
Євросоюз не проти співробітництва України з Митним союзом та Росією, але якщо Україна 
"переступити певну лінію" у взаєминах з МС, то не зможе підписати Угоду про асоціацію з ЄС. 

УНН 

14.06.2013. У ЄС сподіваються на прийняття Україною 
євроінтеграційних законів 

Заступник голови представництва ЄС в Україні Марія Юрикова заявила, що Європейський 
Союз розуміє політичні сили України, через які блокують Верховну Раду, проте сподівається, що 
парламент запрацює і зможе прийняти необхідні для європейської інтеграції України закони. Про 
це вона сказала під час міжнародної конференції "Соціальні виміри європейської інтеграції 
України. На шляху до нових законодавчих ініціатив і зміцненню співробітництва між Україною та 
ЄС". 

"Я б хотіла звернутися до членів парламенту: ми повністю розуміємо, чому блокується 
Верховна Рада. Це важливо для політичних партій - проводити дискусії для того, щоб зменшувати 
проблеми, оскільки це в інтересах вашої країни. Але давайте сподіватися, що вирішення буде 
незабаром знайдено, Верховна Рада запрацює і зможе обговорювати і приймати необхідні закони 
для євроінтеграції", - сказала Юрикова. 

За її словами, українське питання стоїть на першому місці серед питань ЄС у цьому році. 
"Цей рік - рік України, рік викликів для України, але й рік можливостей", - переконана 

вона. 
Юрикова також наголосила, що саміт Україна-ЄС у Вільнюсі є історичним моментом у 

відносинах ЄС і України. На її думку, Україна вже почала реалізовувати заходи для того, щоб 
виконати необхідні для підписання Угоди реформи і додала, що очікування ЄС від України дуже 
високі. 

Заступник голови представництва ЄС в Україні зазначила, що ЄС продовжує наполягати на 
трьох основних пріоритетах, зокрема вибори і виборче законодавство, концентрацію основної 
уваги на розробці Виборчого кодексу. Крім того, Україна повинна вирішити питання з політично 
вмотивованими кримінальними справами. 

"Справа екс-прем'єра. Зараз ми ведемо процес переговорів, оскільки ця умова дуже 
важлива для наших відносин", - зауважила вона. 

Юрикова стверджує, що Європейський союз завжди закликав Україну реформувати свою 
судову систему, прийняти закон про прокуратуру, реформувати Кримінальний кодекс, переглянути 
роль Вищої ради юстиції, а також вирішити питання про статус суддів. 

Ще в середині травня прийняли дуже важливе рішення - проект пропозицій, що стосуються 
написання попередньої заявки та укладення Угоди про асоціацію. 

"Я хочу наголосити, що це рішення дуже важливе. Це важливий технічний крок, після 
якого має слідувати політичне рішення", - сказала вона. 

За її словами, Рада закордонних справ буде оцінювати прогрес, якого досягла Україна за 
тими показниками за вимогами, висунутими до України, і далі ухвалювати політичне рішення, що 
стосується підписання Угоди. 

"Це рішення може бути прийнято в кінці жовтня, найпізніше - в середині листопада", - 
сказала вона, наголосивши, що в України є ще час, але його не так багато, і закликавши 
українських політиків активізувати свою роботу. 

iPress.ua 

18.06.2013. Угода про асоціацію з ЄС: Донбасу пророкують 
модернізацію 

Якщо буде підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Донбас отримає чималі 
інветиції для реструктуризації економіки, прогнозують німецькі політики і дипломати. 

Схід України – найскептичніший щодо європейської інтеграції регіон. Рівень підтримки 
підписання угоди Угоди про асоціацію між Україною та ЄС тут становить лише 39 відсотків, як 
засвідчило торік опитування DW-Trend. Це значно менше, ніж у центральних і західних областях 



INTERNATIONAL WEEKLY # 18—19 (05.06.2013 — 19.06.2013)  9 of 25 

 

9 of 25 

країни (66 відсотків). Однак питання, яку користь регіону принесе можливе підписання угоди про 
асоціацію, вочевидь, цікавить жителів Донбасу. Про це, зокрема, може свідчити заповнена зала під 
час дискусії "Структурні реформи в Донбасі. Шанси та можливості для регіону після можливого 
підписання угоди про асоціацію з ЄС”, що відбулася у Донецьку у понеділок, 17 червня. У заході, 
організованному Генконсульством Німеччини у Донецьку, взяли участь німецькі політики та 
дипломати, а також українські експерти. 

Інвестиційний клімат не міняється 
Інвестиції – це ключове слово, коли йдеться про необхідність структрних реформ у Донбасі 

та розвитку нових технологій, підкреслив під час дискусії Генральний консул Німеччини в 
Донецьку Клаус Ціллікенс. Він зазначив, що ВВП України спирається на продукцію, яку виробляє, 
передусім, Донбас. Утім, експортноорієнтовоані галузі, зокрема металургія, напряму залежать від 
світових цін. І в цьому контексті будь-яке коливання цін на світових ринках може завдати 
економіці країни колосальних втрат. А в соціальній сфері кожен цент збитків може обернутися 
втратою робочих місць, каже дипломат. На його погляд, моноструктруна економіка, яка наразі 
існує в Донбасі, лише створює величезні ризики поглиблення соціальних проблем і посилення 
нарпуги. 

За висновками експертів, наразі ніщо не вказує на те, що найближчими роками у світі різко 
зросте попит на продукцію металургії. "Утім, це питання, на яке поки немає віповіді", - зазначив 
Ціллікенс. Водночас німецький дипломат підкреслив, що після можливого підписання Угоди з ЄС 
у листопаді Німеччина готова запропонувати низку заходів, аби Україна впоралась з такою 
ситуацією. "Для реструктуризації потрібні великі інвестиції. Щоправда, за 13 років мого 
перебування в Україні не можу сказати, що інвестиційний клімат якось змінився. І над цим 
потрібно працювати", - каже Ціллікенс. 

Спочатку - рівні права, потім - інвестиції 
Коли йдеться про реструктуризацію, то потрібно враховувати ті соціальні ризики, які з нею 

пов'язані, наголошує депутат Бундестагу від Союзу 90/Зелені, речниця фракції з питань зовнішніх 
відносин ЄС Віола фон Крамон. "Хотілося б, щоб в Україні були незалежні профспілки, які б 
опікувалися проблемою перекваліфікації та наданням нових робочих місць. Німенччина ніколи б 
не мала такий рівень життя, якщо б самі громадяни не мали б реального впливу на політиків", - 
каже фон Крамон. Тому такі теми, як демократія, громадянське суспільство, права людини є, на 
думку німецького політика, з точки зору підписання угоди, найважливішими. "Передумови Угоди - 
щоб всі громадяни мали рівні права перед законом. Незалежно, чи йдеться про пересічного 
українця, чи про Ахметова чи Фірташа. Спочаку - рівні права, потім інвестиції", - підкреслила 
німецький депутат. 

Великий бізнес на Донбасі як ніхто інший потребує взаємовигідних стосунків з 
Євросоюзом, пререконаний професор Донецького національного університету Ігор Тодоров. 
"Сьогодні олігархічні кола міцно пов'язані з ЄС і намагаються працювати за прозорими 
правилами", - каже експерт. Утім, з іношого боку, більшість донеччан, на жаль, так і не відчули 
необхідної мотивації, аби переконатися, що підписання угоди якось змінить їхнє життя на краще. І 
всі соціологічні опитування вказують на це, зазначив Тодоров. 

Модернізація чи тупцювання на місці? 
Коли йдеться про такі речі як підписання Угоди, то навряд чи можна казати про користь, 

яку одразу можна буде відчути, вважає голова інституту економічних досліджень та політичних 
консульстацій Ігор Бураковський. На думку експерта, як би вчені не намагалися, ніхто точно не 
спрогнозує і можливі ризики. Утім, головною вигодою для Донбасу від угоди про асоціацію з ЄС 
може стати поштовх до модернізації економіки. "Перед тим, як з'явилися мобілні телефони, ми 
користалися пейджерами. Чи хтось сьогодні згадаує про них? Так чи варто сьогодні продвжувати 
виробляти "український пейджер", всіма силами тримаючись за устаріли технології?", - запитує 
Бураковський. За його словами, загальмувати модернізацію може альтернативний європейському 
політичний вибір Києва – вступ до Митного союзу Росії, Казахставна і Булорусі. 

DW.DE 

19.06.2013. Україна не виконала жодного із пунктів "списку 
Фюле" 

Україна не досягла відчутного прогресу з жодного з 11 критеріїв ЄС. Про це йшлося у 
вчорашньому звіті експертного моніторингу "Асоціація з ЄС: як Україна виконує умови підписання 
угоди", який був представлений вчора під час круглого столу, організованого фондом 
"Відродження". 

"З одного боку, є певний прогрес, але в той же час його рівень такий, що, якщо б рішення 
про підписання угоди про асоціацію брали сьогодні, воно було б негативним", – констатував 
науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, пише газета 
"Коммерсантъ Украина". 
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Експерти підкреслюють, що поряд із поліпшеннями за одними напрямами влада 
демонструє регрес за іншими. 

Зокрема, за чотирма пунктами спостерігається деякий прогрес, за п'ятьма – мінімальний 
прогрес, за двома – прогрес взагалі відсутній. 

Найбільш високі оцінки отримали такі напрямки, як усунення вибіркового правосуддя, 
впровадження нового Кримінального процесуального кодексу (КПК), боротьба з корупцією, а 
також розширення повноважень Рахункової палати. 

 Зокрема, експерти високо оцінили прийняття парламентом в останні місяці чотирьох 
антикорупційних законопроектів, необхідних планом дій щодо лібералізації візового режиму з 
Євросоюзом, відзначивши при цьому, що документи "далекі від досконалості, оскільки прийняті 
поспішно". 

"Позитивним моментом є помилування колишніх членів уряду Юрія Луценка та Георгія 
Філіпчука. Але зрозуміло, що без звільнення Юлії Тимошенко цього недостатньо, щоб поставити 
під цим пунктом жирний плюс", – пояснив президент аналітичного центру "Відкрита політика" 
Ігор Жданов. 

Мінімальний прогрес був відзначений за такими напрямами, як поліпшення 
інвестиційного клімату, підготовка до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС, конституційна 
реформа, а також реформа судової системи та прокуратури. 

При цьому експерти констатували повну відсутність прогресу у сфері реформування 
органів внутрішніх справ, виборчого законодавства, практики виборів та незалежності ЗМІ. 

Серед іншого стурбованість авторів звіту викликало позбавлення мандатів народних 
депутатів Олександра Домбровського, Сергія Власенка і Павла Балоги Вищим адміністративним 
судом. 

"Дуже турбує ситуація з виборами мера у Василькові. Там було зафіксовано значне 
застосування адміністративного ресурсу, що могло вплинути на результати волевиявлення", – 
стверджує Жданов. 

Крім того, згідно зі звітом, розроблений законопроект з реформування виборчого 
законодавства "несе деякі неоднозначні і навіть небезпечні новації", зокрема обмеження розміру 
виборчих фондів і контроль надходжень коштів до фондів кандидатів у народні депутати. 

Експерти підкреслили: щоб підписати угоду про асоціацію в цьому році, влада повинна до 
вересня продемонструвати прогрес по деяких напрямках. 

Зокрема, знайти спосіб звільнити Юлію Тимошенко, провести чесні вибори в п'яти округах, 
де Центрвиборчком не зміг встановити результати голосування, вирішити конфлікт навколо 
позбавлення депутатських мандатів Сергія Власенка, Олександра Домбровського і Павла Балоги, 
призначити вибори мера Києва і Київської міськради, реформувати виборче законодавство , а 
також скасувати закон "Про всеукраїнський референдум". 

Присутній на заході представник МЗС поставився до закликів експертів без ентузіазму. 
 "Підписання угоди важливо, але не варто заганяти себе в цейтнот трьох місяців. Ми вже 

виконуємо порядку денного асоціації, поки тільки в односторонньому порядку, але підписання 
угоди дозволить нам отримувати ще й допомогу Євросоюзу", – заявив директор департаменту ЄС 
Міністерства закордонних справ Всеволод Ченцов . 

У представництві ЄС погодилися з результатами моніторингу. 
"Ви говорите, що Україна навряд чи виконає всі 11 пунктів до листопадового саміту. Але я 

раджу вам не розглядати цей варіант, а мобілізувати зусилля. Тоді Євросоюз буде довіряти Україні 
і підтримає угоду", – сказала заступник голови представництва ЄС в Україні Марія Юрікова. 

Як відомо, у грудні 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких 
заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту, за 
умови, якщо Україна досягне поступу у трьох галузях: відповідності міжнародним стандартам 
минулорічних парламентських виборів і подальших дій за їхніми результатами, поступу України в 
подоланні вибіркового правосуддя і відверненні його на майбутнє і втіленні реформ, які сторони 
визначили спільно в порядку денному підготовки до асоціації. 

23 травня у Страсбурзі під час засідання комітету з питань закордонних справ 
Європейського парламенту під головуванням Елмара Брока (Німеччина, Європейська народна 
партія) відбулися двогодинні слухання, присвячені політичній ситуації і реалізації реформ в 
Україні. Політик зауважив, що ЄС окреслив вимоги, яким має відповідати Україна для підписання 
Угоди і зазначив, що "відчутний результат" має бути до жовтня. 



INTERNATIONAL WEEKLY # 18—19 (05.06.2013 — 19.06.2013)  11 of 25 

 

11 of 25 

ЕНЕРГЕТИКА 

05.06.2013. Україна повинна бути готова до скорочення обсягів 
транспортування газу через її територію, - ЄЕС 

Україна повинна бути готова до скорочення обсягів транспортування газу через її 
територію. Про це повідомив глава секретаріату Європейського енергетичного співтовариства 
(ЄЕС) Янеш Копач, передає газета "Урядовий кур'єр". 

"Україна повинна бути готова, що обсяги транспортування газу через її трубу будуть 
скорочуватися", - зазначив Копач. 

Також він підкреслив, що в Європі зараз побудовані нові LNG-термінали, які завозять 
дешевий газ з Катару та інших країн. Крім того, споруджуються та інші газотранспортні системи 
TANAP (Трансанатолійський газопровід) для поставок з Азербайджану до Італії, а також Nabucco 
West (з Туреччини до Австрії). 

"Відомо, що останнім часом українська ГТС, маючи потужність 95 млрд куб. М, транспортує 
тільки 55 млрд куб. М. Це пов'язано з економічною кризою, диверсифікацією поставок газу і 
значною енергоекономія у сфері споживання енергетики", - додав Копач. 

Нагадаємо, що за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, за 
січень-квітень 2013 транзит газу через українську ГТС скоротився на 18,5% - до 26,18 млрд куб. м. 

РБК-Україна 

ЕКОНОМІКА 
 

05.06.2013. ЗВТ з ЄС відкриє ринок Європи для українських 
сільгосптоварів 

Найбагатший продовольчий ринок відкриється для українських сільгоспвиробників після 
підписання Угоди про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом. 

Так, на думку експертів, завдяки скасуванню мита на європейські полиці потрапить 
продукція вітчизняної кондитерської, м'ясомолочної, масложирової, плодово-овочевої та 
пивоварної галузей. Уніфікація ж фітосанітарних стандартів посилить позиції і вітчизняного 
зерна, передає ForUm. 

В останні роки українські товаровиробники намагалися пробитися до європейського 
споживача. І завдяки підписанню Угоди про ЗВТ з ЄС для українських сільгосптоваровиробників 
нарешті відкриється перспективний продовольчий ринок. Принаймні в цьому переконаний 
керівник аналітичного департаменту Консалтингової агенції «ААА» Марія Колесник. 

«За умови підписання ЗВТ будь-які додаткові перешкоди в просуванні на ринок Європи 
вітчизняної сільгосппродукції будуть зняті», - зазначає Колесник. 

Також експерт додає, що підписання Угоди стимулюватиме поставки в Європу продукції 
вітчизняного тваринництва. Крім того, Україна зможе просувати туди власну плодоовочеву 
продукцію. Зацікавлені у підписанні Угоди і українські пивовари. 

Що стосується ринку зернових, то, за словами Колесник, уніфікація фітосанітарних 
стандартів допоможе українському зерну посилити свої позиції не тільки на європейському, а й на 
світовому ринку. 

«Після підписання Угоди про ЗВТ з ЄС для України скасується значна кількість мит 
упродовж 5-10 років. Також будуть затверджені взаємні стандарти якості продукції між 
європейськими та українськими контролюючими органами. У ЄС ці стандарти дуже високі», - 
зазначає аналітик Української аграрної асоціації Мар'ян Заблоцький. 

Нагадаємо, що, за словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи 
Присяжнюка, підписання Угоди про ЗВТ з ЄС дозволить наростити обсяги поставок вітчизняної 
сільгосппродукції в Європу і підвищити її якість у відповідності з європейськими стандартами. 

OPAD 

10.06.2013. ЄБРР вважає, що зона вільної торгівлі з ЄС 
допомогла б Україні зі структурними реформами 

Головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Олександр 
Пивоварський, який відповідає за регіон Східної Європи та Кавказу, сказав, що українська 
економіка перебуває у вразливому стані, але зможе підвищити конкурентоспроможність, якщо 
уряд здійснюватиме реформи, долатиме корупцію і запроваджуватиме принципи верховенства 
закону, щоб захищати права на власність. Такі кроки мали б залучити більше зовнішніх інвестицій. 
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В інтерв’ю Радіо Свобода економіст сказав, що одним з чинників, який мав би сприяти 
економічним перетворенням в Україні, може стати залучення до зони вільної торгівлі з 
Європейським союзом, якщо у листопаді буде підписана відповідна угода. 

«Ідеально добре було б, щоб Україна мала вихід і на євразійський ринок, і на ринок 
Європи, – наголосив Олександр Пивоварський. – Чим відрізняються ці дві пропозиції – це тим, що 
Євросоюз пропонує не лише вихід на ринки, а також цілу низку різних структурних реформ, які 
повинні перетворити Україну на сучасну європейську країну… У цьому є величезний плюс. В 
середньому, країни Євросоюзу мають дуже добре інституційне середовище, верховенство права, 
захист інвесторів, величезний ринок, що в 10 разів більший, ніж ринок євразійський, тому це буде 
величезний плюс для України». 

 Радіо Свобода 

13.06.2013. К.Грищенко: Зона вільної торгівлі з ЄС – це 200 тис. 
додаткових робочих місць для українців 

Створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, за підрахунками експертів, вже за 
перші роки дасть можливість створити в Україні до 200 тисяч нових робочих місць. Про це під час 
семінару присвяченого реформуванню кримінальної юстиції в Україні, організованого в рамках 
співробітництва з Радою Європи, сказав віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко, передає 
кореспондент УНН. 

За словами К.Грищенка, під європейською інтеграцією слід розуміти не скільки прагнення 
набуття членства у ЄС, а досягнення цілком конкретних цілей: підписання та приведення в дію 
угоди про асоціацію, запровадження в дію зони вільної торгівлі та здобуття безвізового режиму 
для громадян України. 

"У випадку успішного виконання цих завдань, упродовж кількох років вони принесуть 
відчутну користь економіці та суспільству. За розрахунками експертів Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України вже за перші два роки свого функціонування зона вільної торгівлі з ЄС 
дозволить створити додатково до 200 тисяч робочих місць, збільшити експорт на 5 млрд доларів та 
прискорити зростання ВПП на 3%", - наголосив К.Грищенко. 

За його словами, істотний поштовх отримає від створення зони вільної торгівлі з ЄС і 
сільське господарство та харчова промисловість України. 

К.Грищенко наголосив, що створення зони вільної торгівлі з ЄС стане позитивних 
сигналом для інвесторів. 

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що підписання 
Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС має відбутися під час 
Саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді. 

 УНН 

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС 

18.06.2013.Зона вільної торгівлі ЄС-США: чого чекати від нової 
угоди? 

ЄС і США у липні планують розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі. Про 
це повідомили на саміті Великої вісімки. Які ризики для європейської економіки може мати угода - 
у матеріалі DW. 

ЄС і США у липні планують почати перший раунд переговорів про створення 
трансатлантичної зони вільної торгівлі. Про це оголосили в Північній Ірландії, де 17-18 червня 
відбувається саміт Великої вісімки. 

У Брюсселі на майбутній договір покладають великі сподівання. Так, голова Єврокомісії 
Жозе Мануель Баррозу, вважає, що така співпраця дозволить збільшити валовий внутрішній 
продукт ЄС на піввідсотка. "Це означає мільярди євро на рік і створення десятків тисяч нових 
робочих місць", - підкреслює Баррозу. Єврокомісар з питань торгівлі Карел де Гюхт вказує на іншу 
перевагу: "У довгостроковій перспективі, ми можемо очікувати істотного виграшу за рахунок 
зростання продуктивності праці - так завжди буває після відкриття ринків. У короткостроковому 
плані така угода позитивно вплине на інвестиційну політику, адже ми знизимо небезпеку 
протекціонізму". 

Поштовх економічному зростанню 
На думку брюссельського представництва Федерального об'єднання торгово-промислових 

палат Німеччини (DIHK), укладення угоди про вільну торгівлю між ЄС та США піде на користь 
обом сторонам: "Європа і США не можуть розкручувати економіку за допомогою державних 
коштів, оскільки їх просто немає. Тому для обох сторін важливо домогтися прогресу у питаннях 
вільної торгівлі". Причому особливо вигідною майбутня співпраця виявиться саме для 
орієнтованої на експорт німецької економіки, наголошують в DIHK. 
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Тобто суто з економічної точки зору перешкод до укладення угоди із США не повинно бути. 
Так вважає і Андре Сапір, експерт брюссельського аналітичного центру Bruegel. Водночас у розмові 
з DW він підкреслив, що оптимістичні цифри Єврокомісії викликають сумніви. Та й, навіть, якщо 
вони виявляться реалістичними, таких показників "все одно ніяк не вистачить для вирішення 
проблем у галузі економічного зростання та зайнятості". 

Ризики залишаються 
Тим часом захисники прав споживачів та деякі європарламентарі ставляться до можливої 

угоди скептично. Французький депутат від партії Зелених Яннік Жадо застерігає щодо якості 
товарів, які можуть хлинути із США до Європи: "Ми не бажаємо генетично модифікованих 
продуктів харчування, вирощену на гормонах яловичину, дезінфіковане хлором м'ясо". Річ у тім, 
що критерії безпеки, яким повинні відповідати продукти харчування у ЄС та США, істотно 
відрізняються. 

Аналогічна картина і в питанні захисту особистих даних. Нещодавні повідомлення про 
широкомасштабні онлайн-стеження за європейськими інтернет-користувачами, які здійснюють 
спецслужби США, викликали в ЄС шок. Депутат Ганнес Свобода, який очолює фракцію соціалістів 
у Європарламенті, висловився про "втрачену довіру" до США і вимагає від Вашингтона гарантій у 
цій сфері: "Ми не можемо жертвувати захистом особистих даних заради угоди із США". 

Занепокоєння кіноматографістів 
Перспективи економічної співпраці між ЄС та США викликали занепокоєння й у 

французьких кінематографістів: вони побоюються "засилля Голлівуду". Береніс Бежо, актриса, яка 
зіграла головну роль у французькому чорно-білому фільмі "Артист", що отримав минулого року 
п'ять "Оскарів", розповідає про американських режисерів, які хотіли б знімати подібні 
некомерційні картини, але не можуть зібрати на них гроші, тоді як французам це набагато легше, 
адже держава підтримує творчі пошуки митців. Якщо ж угоду підпишуть, європейське кіно 
позбудеться права на державні субсидії. 

"Боюся, таких картин більше не буде", - каже акторка. А Раду Міхайляну, режисер 
румунського походження, який живе у Франції, підкреслює: твори мистецтва - не автомобілі, і 
вести переговори про ці речі на однаковому рівні не можна. "Ми любимо духовне розмаїття 
Європи, - каже митець. - Це наше велике багатство. І ми не припинимо за нього боротися". 

Культура поза небезпекою 
Французький уряд планував узагалі винести галузь культури за рамки переговорів із США і 

в разі незгоди навіть пригрозив накласти вето на договір. Однак культурі ніщо не загрожує, 
запевнив Вітал Морейра, доповідач Європарламенту з питань торговельних переговорів із США: 
"Культурне розмаїття закріплене у договорі про ЄС, і чіпати його ніхто не буде". 

Судячи з усього, на майбутніх переговорах питання культури, кінематографу, а також 
інтернету взагалі розглядатися не будуть. Адже в американців також є певні галузі, які вони хотіли 
б захистити. Так, Андре Сапір з аналітичного центру Bruegel вважає, що до договору про вільну 
торгівлю швидше за все не увійдуть ані аудіовізуальна сфера, ані фінансові послуги, ані робота 
портів. 

Чи вартує шкіра вичинки? 
Однак виникає питання: якщо низка обмежень все ж буде, які взагалі переваги майбутньої 

угоди між ЄС і США? "У кращому випадку міг би з'явитися свого роду внутрішній 
трансатлантичний ринок", - вважає Сапір. Але навіть такий сценарій був би "надто амбітним, аби 
виявитися реалістичним". 

Правдоподібнішим, на думку експерта, було б зниження або повне скасування імпортних 
мит на промислові товари, а також створення спільних технічних стандартів і регулятивних норм, 
наприклад, для банківської галузі. 

DW.DE 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

НОВИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО РІЧНІ 
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА – НАТО» 

ПЕРЕДБАЧАЄ СПІВПРАЦЮ В УСІХ СФЕРАХ 

 
12 червня Президент В.Янукович підписав Указ №328/2013 «Про річні 

національні програми співробітництва Україна – НАТО», який діятиме на заміну 
Указу Президента України від 12 травня 2009 р. №298 «Про річну національну 
програму з підготовки України до набуття членства в Організації 
Північноатлантичного договору». Зміни передбачають вдосконалення механізму 
та терміну підготовки, схвалення та реалізації річних національних програм 
співробітництва Україна – НАТО, а також приведення термінології у 
відповідність із законодавчо закріпленою політикою позаблоковості.  

Своїм Указом В.Янукович зобов’язав Кабінет Міністрів, відповідно до 
Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» і рішень, прийнятих на 
засіданнях Комісії Україна – НАТО 3 грудня 2008 р. в Брюсселі та 15 квітня 2011 р. 
в Берліні, щороку до 15 грудня подавати проект національної програми 
співробітництва Україна – НАТО на наступний рік, передбачаючи в ньому 
середньострокові цілі на два-три роки та пріоритетні завдання і основні заходи на 
плановий рік, і погоджувати цей проект із Альянсом. Перелік питань, взаємного 
інтересу України й НАТО, з яких В.Янукович зобов’язав Кабмін готувати програму 
заходів, надзвичайно широкий: суспільно-політичні, зовнішньополітичні, 
економічні, правові, військові, питання безпеки і оборони, ресурсного 
забезпечення.  

Таким чином, формальне вилучення із назви указу слів про 
підготовку до набуття членства в НАТО «компенсується» вимогами 
завчасно, у чітко встановлені строки, готувати та узгоджувати із 
Альянсом щорічні плани широкого багатостороннього 
співробітництво в практичній площині, а також визначати 
середньострокові цілі співпраці на два-три роки.  

Слід відзначити, що потенціал взаємовигідної співпраці України й НАТО в 
практичній площині й справді значний. При цьому, на даному етапі, в контексті 
євроінтеграційного курсу України особливо перспективними могли би 
бути:  поглиблення військової кооперації України із країнами Центрально-
Східної Європи, Балтії, Скандинавії; заходи в рамках «спільної освіти, підготовки і 
навчання»; співробітництво в галузі забезпечення надійності енергопостачання та 
його диверсифікації, вирішення проблем довкілля. 

До речі, в контексті розвитку практичного співробітництва України із 
НАТО, 7 червня у Севастополі відбулася  зустріч начальника штабу – першого 
заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-
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адмірала Дмитра Шакуро з делегацією Північноатлантичного Альянсу на чолі із 
начальником управління співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного 
військового штабу НАТО генерал-майором Карлосом Бранко. Сторони обговорили 
хід підготовки українського флоту до участі в антипіратських і 
антитерористичних операціях НАТО на морі, а також питання 
стандартизації, удосконалення взаємосумісності підрозділів флоту із 
підрозділами збройних сил держав-членів НАТО. Зокрема, йшлося про підготовку 
фрегата «Гетьман Сагайдачний» до запланованої участі в операції НАТО 
«Океанський щит». 

 
 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

13.06.2013. Янукович підписав указ про програми 
співробітництва України з НАТО 

Президент України Віктор Янукович підписав указ Про річні національні програми 
співробітництва Україна-НАТО, повідомляє прес-служба глави держави. 

Документ замінить указ Президента України від 12 травня 2009 року №298 Про річну 
національну програму з підготовки України до набуття членства в Організації 
Північноатлантичного договору. 

Зокрема, повідомляється, що зміни передбачають приведення термінології у відповідність 
із законодавчо закріпленою політикою позаблоковості, а також вдосконалення механізму та 
терміну підготовки, прийняття та реалізації річних національних програм співробітництва 
Україна-НАТО. 

Річна національна програма є основним програмним документом системного 
співробітництва з Альянсом, яка розробляється з метою забезпечення реалізації нового етапу 
співробітництва між Україною та Організацією Північноатлантичного договору відповідно до 
рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна - НАТО 04.04.2008 у м. Бухаресті та 03.12. 2008 
у м. Брюсселі, створення належних умов для ефективного виконання пріоритетних завдань у сфері 
співробітництва України з НАТО. 

Виконання Річних національних програм співробітництва Україна-НАТО, повідомляє прес-
служба, сприяє здійсненню внутрішньодержавних реформ у сфері безпеки, оборонної, 
економічної, правової та інших сферах. 

Евроантлатична Україна 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

19.06.2013. Генсек НАТО висловив стурбованість скороченнями 
оборонних бюджетів 

Деякі країни НАТО вже досягли нижньої межі скорочення оборонних бюджетів, і зараз 
Альянс робить все, щоб зупинити цей процес, заявив 4 червня, Генеральний Секретар НАТО 
Андерс Фог Расмуссен. 

У ході першого дня наради міністрів оборони країн НАТО, Расмуссен привітав зусилля тих 
європейських членів альянсу, які, незважаючи на економічну кризу, відновили збільшення 
військових витрат. 

"Оборонні бюджети скорочуються, в той час як вартість сучасних військових засобів 
зростає. Існує дисбаланс між тим, що ми маємо, і тим, що нам потрібно, проявилися значні 
прогалини в деяких сферах, таких як дозаправка в повітрі, розвідка, спостереження і викриття. 
Нерівномірно розподілений тягар витрат, який лягає на окремих союзників", - заявив він. 

"Існує нижня межа того, що ми повинні витрачати на оборону. У деяких випадках ми вже 
досягли його", - наголосив Генсек. 

Евроантлантична Україна 

18.06.2013. НАТО передало афганській армії контроль за 
безпекою в країні 

НАТО передало афганській армії контроль за безпекою у всіх провінціях країни. Президент 
країни Хамід Карзай на урочистій церемонії в Кабулі назвав сьогоднішній день "історичним для 
Афганістану", повідомляє агентство Associated Press. 
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Іноземний контингент поки що не покине країну, однак стане грати допоміжну роль. Сили 
Північноатлантичного альянсу будуть брати участь у військових операціях, однак їх розробкою 
займуться афганські генерали. Це в Кабулі підтвердив генеральний секретар організації Андерс 
Фог Расмуссен. 

Передбачається, що остаточно війська НАТО підуть з Афганістану через 18 місяців, коли 
армія остаточно зміцніє і зможе без чужої допомоги перемагати талібів. Зараз у країні близько 100 
тис. іноземних солдатів, у тому числі 66 тис. військовослужбовців США. 

Тим часом таліби продемонстрували, що афганська влада не контролюють ситуацію навіть 
у столиці. Одночасно з урочистою церемонією в центрі міста в одному з окраїнних районів було 
скоєно замах на депутата парламенту. Після вибуху бомби політик залишився живий, проте 
загинули троє випадкових перехожих, а шестеро його охоронців отримали поранення різного 
ступеня тяжкості. 

Війна між військами НАТО і "Талібаном" триває з 2001 р. в Афганістані було вбито більше 
2,5 тис. військовослужбовців альянсу і загинули більше 10 тис. мирних жителів. Однак досі сили 
екстремістського руху "Талібан", проти якого і починалася війна, контролюють ряд афганських 
регіонів. 

Війна була розв'язана майже відразу після подій 11 вересня в США. Спочатку бойові дії 
зводилися до повітряним бомбардуванням американською авіацією різних військових об'єктів 
талібів, ніж у США активно допомагала Великобританія. Система ППО екстремістського руху була 
виведена з ладу, вся авіація знищена. До кінця листопада 2001 р. під контролем сил "Талібану" 
залишалося тільки одне велике місто - Кандагар, однак незабаром упало і воно.  

Для підтримки безпеки в Афганістані була розгорнута військова місія, яка отримала назву 
ISAF, куди входять представники 39 країн - як членів НАТО, так і не входять в альянс. Однак за 
2003-2005 рр. "Талібан" зумів відновити свої сили, і почався новий етап афганської кампанії з 
активним впровадженням повстанської війни та підривної діяльності проти сил НАТО. 

Влітку 2011 р. стартував офіційний процес поступового виведення американських сил з 
Афганістану. До 2014 р. НАТО планує завершити передачу відповідальності за ситуацію в країні 
афганським силам безпеки, хоча на шляху дострокового виведення західних сил з бунтівного 
регіону - цілий комплекс "стримуючих чинників. 

Ситуацію "вічної війни" в Ісламській Республіці загострила серія політичних вбивств: так, у 
Кабулі вбито колишнього Президента Афганістану Бурхануддіна Раббані. Залишаються 
невирішеними міжетнічні проблеми, далека від завершення боротьба з непримиренною 
опозицією і колосальною корупцією. Ще одна проблема - наркомафія: за 10 років визвольної місії 
НАТО виробництво героїну в Афганістані зросло в 40 разів. 

РБК  - УКРАЇНА 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ЩО СТОЇТЬ ЗА ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 
РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ І СКОРОЧЕННЯМ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНОЮ 

БЕЗПОСЕРЕДНЬО У «ГАЗПРОМУ»? 
 
Україна продовжує політику диверсифікації постачальників 

«газпромівського» газу. При цьому диверсифікуються саме канали постачання 
газу, який все-рівно має російське походження. Так, ще в листопаді 2012 р. 
Україна почала реверсний імпорт російського газу з ФРН, згідно із 
домовленостями з німецьким RWE Supply & Trading та польським Gaz-System (з 1 
квітня 2013 р. обсяг надходжень – до 5 млн куб. м на добу). З квітня 2013 р. також 
почалися поставки газу через Угорщину. Вони здійснюються згідно з технічною 
угодою з місцевою компанією FGSZ LTD. Нинішня технічна можливість в 3 млн 
куб. м на добу після відповідних технічних заходів зросте до 15 млн куб. м на добу. 
Крім того, «Укртрансгаз» вже підписав меморандум із 
румунською SNTGN Transgaz про можливість транзиту територією цієї країни до 5 
млн куб. м на добу. Ведуться переговори із словацькою Eustream, через 
яку RWE Supply & Trading, як прогнозує керівництво останньої, зможе 
реекспортувати в Україну до 30 млрд куб. м газу на рік, що може 
повністю покрити потреби України в імпорті газу8. Європейських 
постачальників приваблює перспектива отримати, в разі успіху проекту, 
можливості використовувати українські підземні газосховища. Загалом цього року 
Україна планує отримати від німецької RWE Supply & Trading 1,3 млрд куб. м газу. 

Крім того, розширюється коло постачальників, які 
закуповуватимуть газ беспосередньо у «Газпрому», і в цьому питанні 
вже проглядається інтерес близьких до влади олігархів. Так, ще з 2011 р. 
Оstchem Holding Дмитра Фірташа має контракт на купівлю 8 млрд куб. м газу на 
рік. Переговори про придбання у російського монополіста 5 млрд куб. м газу на 
рік веде Східноєвропейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК), яку ЗМІ 
пов’язують із харківським бізнесменом Сергієм Курченком9. 

Окрім реальної диверсифікації постачальників, Київ також обговорює і 
поки що віртуальні проекти, які в найближчому майбутньому можуть бути хіба 

                                                             
8
 RWE: реверсні поставки газу через Словаччину можуть врятувати Україну від Газпрому. 

http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/06/14/303773 
9
 Украина показала "Газпрому" новое лицо. http://www.kommersant.ua/doc/2213227 
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що засобом психологічного тиску на Москву в переговорах щодо ціни на газ. Так, 
Президент В.Янукович у своєму Посланні до Верховної Ради запропонував 
повернутися до ідеї спорудження газогону "Білий потік", який міг би стати 
альтернативним шляхом імпорту газу для України із Азербайджану, 
Туркменістану і Казахстану. В 2005 і 2008 рр. цей проект безуспішно намагалася 
просувати тодішній прем’єр Ю.Тимошенко, проте не знайшла належної 
підтримки ні в Європі, ні в Україні.  

Контрзаходи російського «Газпрому» включають переговори із 
румунськими та болгарськими постачальниками з метою законтрактувати усі 
потужності їх ГТС і перешкодити планам із організації реекспорту газу до України. 
При цьому, зазнала невдачі спроба «Газпрому» добитися від німецького 
трейдера RWE Supply & Trading припинення реекспорту до України в 
обмін на обіцянку знизити ціну на газ10. Цілком можливо, що згодом 
«Газпром» запропонує німцям більш вигідні умови, якщо вважатиме динаміку 
реверсу газу до України справді загрозливою для своїх інтересів. 

Український уряд затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу 
природного газу в Україні на 2013 р. з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м., з яких 
лише 18 млрд куб. м має надійти від «Газпрому». Не більше ніж 18 млрд куб. м 
газу планує закупити НАК «Нафтогаз України» в Росії і в 2014 р., – про це заявив 
голова компанії Євген Бакулін11. Ці цифри очевидно менші за ті 41,6 млрд куб. м, 
які Україна зобов’язалася брати у Росії за умовами «купуй або плати» відповідно 
до газової угоди 2009 р. Така незвично смілива позиція української влади 
щодо недобору законтрактованих обсягів газу дещо дивує на тлі 7 млрд 
доларів штрафу, які вимагає «Газпромом» за недобір газу в 2012 р. 
Пояснень такої поведінки Києва може бути декілька. По-перше, Київ може бути 
впевнений, що Москва не звернеться із скаргою до міжнародного суду через страх 
програти. По-друге, диверсифікація каналів постачання російського газу вигідна 
близьким до влади олігархам, які стоять за компаніями-посередниками. По-третє, 
НАК "Нафтогаз України" не має достатньо коштів, щоб розрахуватися за 
законтрактовані обсяги газу. 

Та найбільш більш вірогідною може бути версія про ведення 
переговорів щодо списання боргів за рахунок передачі Росії контролю 
над українською ГТС. У цьому контексті варто згадати слова О.Медведєва, що 
росіяни «фіксують обсяги недобору» газу. О.Медведєв також додав, що у 
контракті не передбачено можливості зниження ціни, але зниження може 
відбутися поза межами контракту12. До речі, консалтингова компанія Baker Tilly 
якраз нещодавно завершила оцінку української ГТС, яку здійснювала на 
замовлення українського уряду, а до Верховної Ради було подано законопроект 
про приватизацію «Нафтогазу». В цій ситуації варто памятати, що можлива 
передача української ГТС «Газпрому» критично знизить не лише 
енергетичну, але й загальноекономічну та політичну незалежність 
України. Про диверсифікацію джерел енергопостачання можна буде забути, а 
Москва отримає можливість значно сильніше тиснути на український уряд та 
безпосередньо контролювати газопостачання українських підприємств.  

 

                                                             
10

 Газ остался в цене. RWE не захотел отказываться от Украины ради скидок "Газпрома" 

http://www.kommersant.ua/doc/2208555 
11

 У Нафтогазі розповіли, скільки російського газу придбають у 2014 році. http://tyzhden.ua/News/82092 
12

 Перегляд угод з Газпромом: Німеччині можна, Україні – зась. 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2013/06/130605_gasprom_ukraine_eu_arbitrage_az.shtml?print=1 
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

17.06.2013. Київ не має наміру відмовлятися від Митного союзу, 
- Азаров 

Прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений, що в листопаді країна підпише угоду 
про асоціацію з Європейським союзом. При цьому Київ не має наміру відмовлятися і від зміцнення 
відносин з Митним союзом. Про це він заявив під час дводенного візиту до Франції. 

"Угода (про асоціацію з ЄС - ред.) буде підписана насамперед тому, що вона має 
комерційний характер", - сказав він в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro. 

Більшість європейських країн розуміють важливість геостратегічного положення України, 
а також знають, що східні партнери пропонують Києву приєднатися до Митного союзу Білорусії, 
Казахстану і Росії. "У будь-якому випадку ми будемо зміцнювати наші з ними стосунки, завдяки 
яким ми вже здійснюємо 40% нашої торгівлі. Ми ніколи не відмовимося від таких перспектив", - 
заявив глава уряду України. 

Нагадаємо, 31 травня на засіданні Ради глав урядів СНД у Мінську був підписаний 
Меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною. 
Документ передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус 
спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року. 

15 травня Єврокомісія схвалила пропозицію Ради ЄС про підписання Угоди про асоціацію з 
Україною. 

День 

ПРЕЗИДЕНТ 

13.06.2013. Україна зробила цивілізаційний вибір на користь ЄС, 
- Янукович 

Президент України Віктор Янукович взяв участь у саміті країн Центральної Європи у 
Братиславі (Словаччина). На саміт також приїхали президенти Австрії, Румунії, Чорногорії, 
Естонії, Македонії, Литви, Хорватії, Польщі, Латвії, Болгарії, Молдови, Угорщини, Сербії, Албанії, 
Словенії, Чехії, Словаччини. 

Виступаючи перед колегами, президент Янукович зазначив, що Європейський Союз - це 
цивілізаційно-історичний вибір України. Він зазначив, що курс на об'єднання Європи підтримують 
всі верстви українського суспільства і переважна більшість основних політичних сил країни. 
"Об'єднана Європа є чітко задекларованим цивілізаційним вибором України. Такий вибір 
виходить не тільки з геополітичних реалій та економічної доцільності, а, перш за все, з природною 
європейської ідентичності нашого народу, його історичного, культурного та ціннісного єдності з 
іншими європейцями", - сказав Янукович. 

"Ми розуміємо, що в нинішніх непростих умовах, коли Європа долає наслідки кризи, 
європейці досить чутливо ставляться до питань подальшого розширення ЄС... Можливо це 
виглядає парадоксально, але европесімізм, який у зв'язку з кризовими явищами на континенті 
торкнувся багатьох в Євросоюзі, практично не позначилася на українському суспільстві. Віра 
українців до Об'єднаної Європи і бажання одного разу стати її повноправною частиною 
здебільшого не похитнулася", - додав президент. 

На саміті президент окреслив всі проекти і реформи, які впроваджує Україна для 
зближення з Євросоюзом. "В Україні сьогодні реалізуються безпрецедентні за масштабами і 
глибиною перетворення у всіх сферах суспільного життя", - сказав Янукович. 

За словами президента, важливим євроінтеграційним досягненням для України стало 
парафування угоди про асоціацію з ЄС. "Сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться 
забезпечити укладення цього важливого для всіх сторін угоди під час саміту "Східного партнерства 
у Вільнюсі в листопаді цього року ", - зазначив український лідер. 

Янукович підкреслив, що для України асоціація - це, перш за все, детальна програма 
перетворень у всіх сферах життя держави відповідно до європейських стандартів. 

"Ключовою складовою угоди стане створення поглибленої та всеосяжної зони вільної 
торгівлі. Це відкриє шлях до інтеграції економіки держави у внутрішній ринок ЄС, а отже - 
стимулюватиме її якісну модернізацію", - упевнений Янукович. 

За його словами, разом з тим європейський бізнес отримає можливість вільно 
функціонувати на українському ринку на основі чітких стандартів і зрозумілих правил. "Я 
переконаний, що приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих і сільськогосподарських 
потужностей в європейський економічний простір буде мати істотний позитивний вплив на 
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загальноєвропейську економічну ситуацію і допоможе процесу виходу Європи з кризи", - сказав 
президент. 

Тому, додав він, підписання "цього історичного документа" є "обопільно вигідним як для 
України, так і для Європейського Союзу". "Це - в інтересах обох сторін", - упевнений Янукович. 

Нагадаємо, президент Віктор Янукович бере участь у саміті країн Центральної Європи у 
Братиславі (Словаччина). 

ЛIГАБiзнесIнформ 

17.06.2013. Янукович у Братиславі відрепетирував підписання 
асоціації з ЄС, – експерт 

Саміт глав держав Центральної і Східної Європи був репетицією саміту Східного 
партнерства у Вільнюсі, на якому може бути підписана Угода про асоціацію України з ЄС. Про це у 
коментарі ІА ZIK заявив політолог, директор Київського центру політичних досліджень та 
конфліктології Михайло Погребинський. 

«Я вважаю, що завдання, які ставились перед Януковичем напередодні саміту глав держав 
Центральної і Східної Європи, виконані. У нього є широке коло людей з вищого ешелону влади 
Центральної та Східної Європи, з якими він провів зустрічі. Я назвав би це певною репетицією 
асоціації з ЄС. На саміті лунали заяви, що є деякий прогрес у виконанні Україною своїх 
зобов’язань», – сказав він. 

Політолог Олександр Палій висловив думку, що головною місією України на саміті глав 
держав Центральної і Східної Європи була спроба донести до країн Центральної Європи, що в 
Україні ситуація не настільки драматична. 

«Такі контакти є дуже важливі для України на нинішньому етапі, особливо перед 
імовірним підписанням Угоди про асоціацію з ЄС. Це засіб донесення Україною своєї позиції, а 
також засіб влади спробувати переконати Європу, що в країні не все так погано, як багато кому 
здається», – зазначив експерт. 

Також він назвав чинники, які перешкоджають євроінтеграції України. 
«Ключові питання досі не вирішені. Зокрема, йдеться про повну залежність української 

судової системи, її нереформованість, відсутність реформ у правоохоронних органах, а також 
наявність загроз для політичного плюралізму, коли один із лідерів опозиції перебуває в ув’язненні 
і в прозорості цього процесу багато хто сумнівається» – зазначив Палій. 

Нагадаємо, Саміт глав держав Центральної і Східної Європи розпочався у Братиславі 13 
червня. 

ZIK 

17.06.2013. До Януковича стали вдвічі рідше приїжджати 
іноземні гості 

Найбільша кількість офіційних і робочих візитів прем'єрів і президентів інших країн в 
Україні відбувалися в перші роки президентства Віктора Януковича: у 2010 році таких візитів було 
23. Як пише "Тиждень" з посиланням на сайт президента, в 2011-му візитів було 21, у 2012-му - 12. 

Найчастіше Януковича з офіційними візитами відвідували керівники Росії Володимир 
Путін і Дмитро Медведєв. У 2010 році таких візитів було шість. По одному візиту Путіна і 
Медведєва в Україну відбулося в квітні 2011 року і в червні 2012 року. 

Наступний частий гість в Україні - президент Польщі Броніслав Коморовський, який 
відвідав Януковича п'ять разів. 

У керівників Молдови та Казахстану було по 4 візити до України з 2010 року. 
Тричі за 2010 і 2011 роки з Януковичем зустрічався президент Казахстану. Також тричі в 

Україну приїжджали президент Вірменії та керівники Угорщини. 
Двічі з візитом в Україні були президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр 

Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, а також президент 
Литви Даля Грібаускайте. 

По одному візиту в Україну в 2010 році здійснили президент Шрі-Ланки, держсекретар 
США, президенти Білорусі і Словаччини, колишній глава Венесуели Уго Чавес, прем'єр-міністр 
Канади, прем'єр-міністр Македонії, президент Ізраїлю, президент Сирії. 

У 2011 році Україну відвідали прем'єр-міністр Бельгії, прем'єр-міністр Франції, президент 
Швейцарії, президент Хорватії, а також голова КНР Ху Цзіньтао, король Йорданії, президенти 
Монголії, Кіпру та Сербії. 

Також з візитом у Києві були прем'єр-міністри Кореї, Словенії та емір Катару. 
З єдиним візитом Україну відвідували президент Туркменістану та прем'єр Угорщини, 

президент Латвії і прем'єр Естонії. 
Сам президент Віктор Янукович за останні 5 місяців здійснив 7 зарубіжних поїздок. 

NEWSru.ua 
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13.06.2013.Янукович: інтеграція України до ЄС врятує Європу 
від кризи 

Президент Віктор Янукович сподівається, що у листопаді підпишуть угоду про асоціацію 
України з Європейським Союзом, яка, за його словами, сприятиме економічному зростанню 
Європи. 

"Я переконаний, що приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих та 
сільськогосподарських потужностей до європейського економічного простору матиме суттєвий 
позитивний вплив на загальноєвропейську економічну ситуацію та допоможе процесу виходу 
Європи з кризи", - сказав президент, виступаючи на засіданні 18-го Саміту глав держав 
Центральної Європи у Братиславі. 

Пан Янукович переконаний, що підписання цього історичного документа є вигідним як для 
України, так і для Європейського Союзу. 

Ключовою складовою угоди стане створення поглибленої зони вільної торгівлі, додав 
Віктор Янукович. 

"Європейський бізнес отримає можливість вільно функціонувати на українському ринку на 
основі чітких стандартів і зрозумілих правил ", - продовжив президент. 

Наприкінці травня Україна домовилася з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі про 
поглиблення співробітництва. 

У меморандумі зокрема зазначено "бажання України поглиблювати взаємодію з 
державами - членами Митного союзу і Єдиного економічного простору і в подальшому стати 
спостерігачем при Євразійському економічному союзі". 

У Європі неодноразово попереджали Україну про неможливість одночасної участі України 
в Митному союзі та її євроінтеграції. 

Водночас президент Віктор Янукович запевнив голову Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, 
що Київ не відмовляється від стратегічного курсу на інтеграцію до ЄС, попри підписання 
Меморандуму про співпрацю із Митним союзом. 

 
Без перешкод 
Віктор Янукович переконання, що угода про асоціацію - не просто декларація, а детальна 

програма перетворень в усіх сферах життя відповідно до європейських стандартів. 
Європа - це цивілізаційно-історичний вибір України, переконаний президент і додав, що 

такий вибір підтримує українське суспільство. 
"Сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться забезпечити укладення цієї важливої 

для усіх сторін Угоди під час Саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді цього року", - 
підкреслив пан Янукович. 

Він також додав, що не бачить підстав для позбавлення України перспективи членства в 
Євросоюзі. 

"У здійсненні масштабних перетворень і побудови суспільств європейського зразка 
державами Центральної Європи сприяв і надалі сприяє такий потужний фактор як перспектива 
членства в ЄС. І я не бачу ніяких об'єктивних причин, які могли б позбавити Україну й низку інших 
держав регіону такого потужного інтеграційного інструмента", - заявив Віктор Янукович. 

13 червня Віктор Янукович бере участь в 18-му саміті глав держав Центральної Європи. Цей 
саміт мав пройти у травні минулого року в Ялті, однак його відклали. 

На саміті очікувалася участь глав 10 держав, але свій намір відвідати його підтвердили 
тільки президенти Молдови, Польщі, Словаччини й Литви. 

Інші відмовилися від відвідування цього заходу - одні послалися на щільний графік, а деякі 
- на порушення прав людини в Україні. 

Невдоволення європейських політиків викликає ситуація зі справою колишнього прем'єр-
міністра Юлії Тимошенко, про що вони неодноразово заявляли. 

BBC Україна 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
МИТНИЙ СОЮЗ 

05.06.2013.Мінський меморандум як ускладнюючий фактор для 
України 

Російська «Независимая газета» вважає, що «мінський меморандум ще більше ускладнив 
стосунки України з Європою та партнерами в СНД». За словами українських дипломатів, на яких 
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посилається видання з Москви, Євросоюз попросив Київ пояснити причини раптового підписання 
Меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною та Євразійською економічною комісією. 

ЄС особливо непокоїть пункт цього Меморандуму, котрий проголошує: «Україна декларує 
наміри дотримуватися принципів, зафіксованих у документі, які формують договірно-правову 
базу Митного союзу та Єдиного економічного простору, і утримуватися від дій і заяв, котрі 
направлені проти інтересів Митного союзу та Єдиного економічного простору». Якраз цей пункт 
викликав здивування в ЄС, кажуть експерти з Києва і додають, що, наприклад, «євроінтеграція 
України, включно зі створенням зони вільної торгівлі з ЄС, може бути визнана в Москві дією, 
направленою проти інтересів Митного союзу». Цього не можна виключати, вважають аналітики. 

Спостерігачі, котрих цитує московське видання, також не виключають, що меморандум 
Києва з Євразійською економічною комісією не лише направлений на проросійських виборців 
Партії регіонів, але й має на меті знизити планку вимог ЄС у справі визволення Юлії Тимошенко. 
Хоча, на думку цитованих «Независимой газетой» експертів, Європа навряд чи відмовиться від 
своїх вимог і може бути готова в цьому твердо відповісти Києву. 

Ще одне видання з Варшави, Rzeczpospolita, інформує, що українська опозиція хоче 
унеможливити інтеграцію України з Митним союзом, і цитує заяву у парламенті в Києві на 
початку тижня одного з лідерів опозиції, Арсенія Яценюка, котрий оголосив про наміри 
опозиціонерів впровадити для цього правові зміни. Яценюк також наголосив, що меморандум, 
підписаний Києвом з Євразійською економічною комісією, є «першим кроком до втрати 
української незалежності». 

Опозиція хоче, як зауважує Rzeczpospolita, доповнити спеціальний закон про засади 
зовнішньої політики України пунктом про заборону участі Києва у будь-яких наддержавних 
структурах, що чинять перешкоди головній стратегічній цілі цього закону – інтеграції України з 
ЄС. 

Радіо Свобода 

ОБСЄ 

05.06.2013. ОБСЄ позитивно оцінює роль України у 
Придністровському врегулюванні 

Генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ламберто Заньєр 
позитивно оцінює роль головуючої в ОБСЄ України у процесі Придністровського врегулювання. 
Про це він заявив в ефірі радіостанції "Вільна Європа". 

"Багато комплексних питань Придністровського врегулювання залишаються ще 
відкритими, над ними треба працювати, однак досягнутий сьогодні прогрес у цьому питанні 
свідчить про хорошу роботу української сторони в галузі Придністровського врегулювання", - 
заявив Заньєр. 

За його словами, у цей час діалог ведеться з усіма сторонами переговорного процесу щодо 
Придністровського врегулювання у форматі "5+2" (Кишинів, Тирасполь, Україна, Росія, ОБСЄ, ЄС і 
США), насамперед, з Росією, з тим, щоб визначити подальші кроки у цьому питанні. 

Укрінформ 

06.06.2013. Справа Ю.Тимошенко впливає на якість 
головування України в ОБСЄ – Л.Дзаннієр 

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Ламберто Дзаннієр 
заявив, що справа екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко впливає на якість головування 
України в ОБСЄ, передає УНН. 

"Є певні питання, які має вирішити країна, що головує в ОБСЄ. Я, зі свого боку, щиро вітаю 
кроки, вжиті стосовно деяких політичних діячів, які були ув'язнені, особливо щодо Юрія Луценка, 
колишнього міністра (внутрішніх справ), із яким ми співпрацювали в низці проектів ОБСЄ. 
Очевидно, залишається питання Тимошенко, і з цим питанням Україна має впоратися сама. Це 
питання верховенства права", - сказав Ламберто Дзаннієр в інтерв'ю радіо "Свобода". 

Генеральний секретар ОБСЄ переконаний, що Україна, "як нинішня країна-голова ОБСЄ, 
організації, яка підтримує верховенство права і права людини, має відверто розглянути питання 
Юлії Тимошенко". 

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року Україна головує в Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі. 

УНН 
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12.06.2013. Завдання ОБСЄ – підтримувати стабільність у зоні 
«заморожених» конфліктів – Дещиця 

Важливим завданням для ОБСЄ при розв’язанні так званих «заморожених» конфліктів є 
підтримання стабільності на цих територіях. Так вважає спеціальний представник голови ОБСЄ з 
питань «заморожених» конфліктів Андрій Дещиця. 

Він зазначив, що Україна – як держава, котра цього року головує в ОБСЄ, – активізувала 
діалоги поміж учасниками тих конфліктів, які виникли при розпаді СРСР – це Придністров’я, 
Нагорний Карабах, інші регіони Кавказу. 

За словами Андрія Дещиці, для України важливо досягти поступу у діалозі щодо 
придністровського конфлікту, хоча наразі говорити про значний прогрес у цій царині не можна. 

«Якщо говорити про такі конфлікти, як Придністров’я, Грузія, Нагорний Карабах, то ми 
проводимо візити діючого голови ОБСЄ у конфліктні регіони, щоб зустрітися з представниками 
сторін-учасників цих конфліктів», – зазначив Дещиця. 

За словами спецпредставника голови ОБСЄ, Україна відігравала і надалі відіграватиме одну 
з ключових ролей у розв'язанні придністровського конфлікту. «Україна бере участь у спробах його 
вирішити дуже давно і буде залишатись активним гравцем і по закінченні свого головування», – 
зауважив Дещиця. 

Наприкінці травня в Одесі тривали переговори щодо врегулювання придністровського 
конфлікту. Тоді було вирішено лише низку дрібних практичних питань. 

Радіо Свобода 
 

ООН 

11.06.2013. Україна, Росія і Білорусь другий тиждень блокують 
переговори ООН зі зміни клімату 

Україна, разом з Росією та Білоруссю вже другий тиждень блокують одне з засідань 
Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату в Бонні. Країни вимагають включити в порядок денний 
питання обговорення процедури прийняття рішень. Про це повідомляє Національний екологічний 
центр України (НЕЦУ). 

Приводом до обговорення цього питання стала ситуація, що склалася на міжнародних 
переговорах в Катарі, коли фінальне рішення було прийнято без повної згоди країн Білорусі, 
Казахстану, Росії та України, що суперечить принципам Конвенції. 

«По суті, була прийнята поправка до Кіотського протоколу, яка зобов’язує Росію, Україну, 
Білорусь та Казахстан до 2020 року стабілізувати свої викиди парникових газів на рівні 2008-2010 
років та унеможливлює утворення нових квот на викиди у другому періоді для продажу іншим 
країнам», - йдеться у повідомленні НЕЦУ. 

Категорично проти обговорення питання процедури прийняття рішень в ООН виступає 
група G77 та Китай. Їх аргументом є те, що питання процедури має виноситися лише на 
обговорення Конференцією Сторін, яка щорічно проходить наприкінці листопада, а не на технічну 
проміжну переговорну сесію. 

«Міжнародні екологічні організації засуджують таку позицію Росії, України та Білорусі, 
тому що зараз є набагато важливіші питання, які вимагають прийняття політичних рішень», - 
заявляють у НЕЦУ. Зокрема, в рамках засідання планувалося обговорити питання надання 
технічної та фінансової допомоги країнам, що розвиваються, нових правил реалізації гнучких 
механізмів та наповнення фонду з Адаптації в рамках другого періоду Кіотського протоколу. 

«Зараз для України є важливим зосередитися на обговоренні правил щодо реалізації 
проектів спільного впровадження. Однак, блокуючи засідання Допоміжного органу, розгляд цих 
питань постійно відкладається та існує ризик того, що рішення в Бонні так і не буде прийнято, а 
положення поправки до Кіотського протоколу для України ще на півроку залишиться 
незрозумілими», – зазначає Марія Сторчило, координатор програми з питань зміни клімату в 
Національному екологічному центрі України. 

«Навіть, якщо питання процедури буди винесено на розгляд, це ще не означає, що воно 
буде вирішено», - додала вона. 

Тиждень.ua 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

 
РОСІЯ 

14.06.2013. У Росії застерігають Україну від "самогубства" 

Заступник керівника ЄврАзЕс та радник президента Путіна Сергій Глазьєв заявив, що у 
разі, як Київ та Брюссель підпишуть угоду про асоціацію та вільну торгівлю, це буде "самогубством" 
України. 

Пан Глазьєв також підкреслив, що зниження цін на нафту та газ Україна не зможе 
отримати в жодному іншому міждержавному договорів, крім як приєднавшись до Митного союзу. 

За словами представника ЄврАзЕс, навіть в рамках СОТ Україна не може вимагати від Росії 
надати їй пільги у ціні на енергоносіїв, адже тоді, за словами Сергія Глазьєва, Росії доведеться 
переглядати умови торгівлі із рештою країн-членів СОТ. 

"Якщо Україна буде учасником Митного союзу, вона одержить газ і нафту без митних 
зборів, що дасть Україні 4,5-5 млрд дол. на рік. Якщо Україна не вступає до МС, то пільгу Україні 
ми дати не зможемо, тому що тоді ми маємо таку саму пільгу надати всім країнам", - заявив 
представник ЄврАзЕс. 

Київ розраховує підписати угоду про асоціацію та вільну торгівлю із ЄС у листопаді 2013 
року. 

31 травня прем'єр-міністр України та голова Євразійської економічної комісії підписали 
Меморандум про поглиблення співпраці між ЄЕК та Україною, який передбачає надання Україні 
статус спостерігача у Євразійському економічному союзі, що має розпочати свою діяльність у січні 
2015 року. 

BBC Україна 

КРАЇНИ СНД 
 

БІЛОРУСІЯ 

18.06.2013. Лукашенко обіцяє демаркацію кордону і кличе в 
Митний союз 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Києва заявив, що країни 
Митного союзу не хочуть, щоб Україна підписувала з європейськими організаціями угоди, здатні 
перешкодити її просуванню до Єдиного економічного простору СНД. 

Така заява пролунала під час спільної прес-конференції президентів України і Білорусі 
після церемонії підписання низки двосторонніх угод. 

Президент Білорусі, якого адміністрація США назвала "останнім диктатором у Європі", 
здійснює перший офіційний візит в Україну від часу перемоги Віктора Януковича на виборах 2010 
року. 

Головним підсумком візиту пана Лукашенка став поступ у демаркації спільного кордону 
між Україною і Білоруссю. Хоча міждержавний договір про демаркацію державних кордонів 
підписали ще 1997 року, офіційний Мінськ затримував його ратифікацію через суперечку довкола 
розподілу боргів колишнього СРСР. 

Під час візиту президента Лукашенка до Києва Україна і Білорусь підписали Протокол про 
обмін ратифікаційними грамотами Договору про державний кордон. 

Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон було підписано 12 
травня 1997 року. Верховна Рада України ратифікувала його 18 липня 1997 року. 

Демаркаційна "крапка" 
Президент України Віктор Янукович наголосив на важливості демаркації українсько-

білоруського кордону для подальшого розвитку міжрегіональної прикордонної співпраці. 
"Нами нарешті поставлено крапку в питанні договірно-правового оформлення українсько-

білоруського кордону, - сказав президент журналістам після завершення переговорів з 
Олександром Лукашенком. - Підписанням Протоколу про обмін Ратифікаційними Грамотами 
Договору про державний кордон між Україною та Білоруссю ми даємо старт демаркації нашого 
спільного кордону". 

Радник президента Андрій Гончарук, якого цитує інформаційна агенція УНІАН, назвав 
обмін ратифікаційними грамотами кроком до виконання плану дій з лібералізації візового режиму 
з Європейським Союзом. 

Шампанське за майбутнє - у кожного своє 
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"Укладення згаданого протоколу варто розглядати як ще один практичний крок, 
спрямований на виконання плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України", - вважає 
радник президента. 

Пан Гончарук наголосив, що облаштованість кордону - це необхідна умова для поліпшення 
перетинання кордону громадянами й розвитку відповідної сучасної інфраструктури. 

Європа як загроза? 
Під час брифінгу для журналістів білоруський президент звернувся до мас-медіа України з 

проханням не псувати репутацію Митного союзу в очах української громадськості. 
Олександр Лукашенко наголосив, що Україна дуже близька трьом країнам-членам МС: 

Білорусі, Росії і Казахстану. 
"Ми дуже хочемо бачити Україну в Єдиному економічному просторі і Євразійському союзі. 

Дуже. Нічого незвичайного немає в тому факті, що Україна зараз веде переговори з ЄС... Ми тільки 
не хотіли б, аби Україна підписала з іншими організаціями угоду, яка б не дозволила їй 
просуватися в напрямку Єдиного економічного простору і майбутнього економічного союзу, про 
який ми зараз ведемо мову", - цитує пана Лукашенка "5 канал". 

У відповідь на ці заклики білоруського колеги президент Янукович заявив про незмінність 
зовнішньополітичного курсу України на європейську інтеграцію. 

BBC Україна 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
ПОЛЬЩА 

12.06.2013 На українсько-польському кордоні пообіцяли 
відкрити два нові пункти переходу 

Польща є найбільшим українським союзником і на двосторонньому рівні між Україною і 
Польщею проблем немає, є питання, які потребують удосконалення, сказав заступник міністра 
закордонних справ України Віктор Майко в Яремчі Івано-Франківської області, де в вівторок 
розпочалося ХІ засідання Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань 
міжрегіонального співробітництва. 

 Серед цих питань, за словами представника МЗС, – розбудова і модернізація прикордонної 
інфраструктури на українсько-польському державному кордоні, будівництво нових і реконструкція 
наявних пунктів пропуску. 

 Як повідомив перший заступник міністра закордонних справ Польщі Пйотр Стаханчик, 
незабаром додадуться два нові пункти перетину кордону: Будомеж-Грушів та Довгобичув-Угринів. 
Один уже практично завершений і запрацює до кінця цього року, другий готовий на 80 відсотків, і 
його планують відкрити на початку наступного року, сказав він. 

 Щодо спрощеного візового режиму, то, за словами Віктора Майка, «ми з Польщею ведемо 
мову про скасування віз і бачимо велике бажання з польського боку рухатися нам назустріч, але 
потрібно розуміти і польські зобов’язання в рамках Євросоюзу, адже вони не можуть діяти в плані 
візової політики самостійно». 

 «Не дипломатичним, а правдивим» назвав таке висловлювання представника України 
Пйотр Стаханчик. При цьому він зазначив, що Польща наскільки змогла, настільки спростила 
візовий режим. «Щодо рішення про скасування віз, то його ухвалює Європейський союз. Польща 
давала такі пропозиції, але поки що в Євросоюзі ці пропозиції не знаходять повної підтримки», – 
сказав представник польського МЗС. 

 На засіданні Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань 
міжрегіонального співробітництва обговорюють також питання транскордонного співробітництва, 
просторового планування, рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, 
використання європейських фондів для розвитку транскордонного співробітництва, розвитку 
транскордонних кластерів. Буде презентовано кластер «Інфостат Україна-Польща» та українсько-
польські проекти, які реалізовуються на території Івано-Франківської області. 

Радіо Свобода 
 


