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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

Про що попереджає  Європейський Парламент в своїй новій 
Резолюції щодо України 

 
Вибудовуючи плани на власне європейське майбутнє, офіційний Київ 

просто не може ігнорувати вимоги Європи, адже сьогодні від їх дотримання 
залежить не тільки визнання українців членами «сім’ї європейських народів», але 
й підписання Угоди про асоціацію та її подальша ратифікація, та, що на часі – 
вдале проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року «Євро – 2012». 

Відповідно, схвалення Європейським Парламентом (ЄП) 24 
травня 2012 року нової Резолюції щодо України (2012/2658(RSP)) стало 
черговим нагадуванням вітчизняній владі про те, що реформи в країні ще далекі 
до завершення, а, отже, українські високопосадовці мають докласти ще неабияких 
зусиль, аби втілити в життя усі вимоги, викладені в даному документі й, 
щонайголовніше, не відхиляючись від них, адже в  іншому разі/ і на Угоді про 
асоціацію і на європейському майбутньому України можна буде поставити 
величезний знак питання. 

Наголошуючи, що «Україна має стратегічно важливе значення для ЄС», 
яка є «ключовим регіональним актором, що справляє значний вплив на безпеку, 
стабільність та процвітання всього континенту, повинна взяти на себе частку 
політичної відповідальності». В той же час  Європейський Парламент зазначає, 
що «дотримання нашою державою прав людини, її повага до громадянських та 
фундаментальних свобод та верховенства права, разом із проведенням 
справедливих, неупереджених та незалежних судових процесів, а також її 
зосередженість на проведенні внутрішніх реформ є передумовою для подальшого 
розвитку відносин між ЄС і Україною».  

Однак, називаючи кілька передумов «європеїзації» нашої держави, ЄП, усе 
ж, зосереджується на реформуванні судової системи та «забезпеченні дотримання 
законності при проведенні кримінальних розслідувань та судових переслідувань, у 
тому числі, принципу справедливого, неупередженого і незалежного судового 
розгляду» справ представників опозиції, зокрема, винесення рішення по апеляції 
в касаційній інстанції щодо справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко 
на рішення Печерського районного суду м. Києва, що має відбутися 26 червня 
2012 року. Фактично, всі процеси, що відбуваються у нашій державі і мають 
бути зорієнтовані на її наближення до європейської перспективи, ставляться в 
залежність від судових розглядів справ представників опозиції. В резолюції 
наголошується, що «чим більше Україна поділяє спільні з ЄС цінності та чим 
більше вона проводить реформи у дусі Угоди про асоціацію, тим глибшими 
поступово ставатимуть її відносини з ЄС». 
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Дивно, адже до цього часу схвалення тексту Угоди вважалося суто 
технічним процесом, котрий мав залежати лише від перекладу та схвалення 
змісту 27-ма країнами-членами Євросоюзу. Наразі ж цьому перешкоджають 
відсутність у країні поваги до верховенства закону, корупція і зловживання 
владою, фундаментальні недоліки в українській системі кримінального 
правосуддя, що негативно відбиваються на захисті індивідуальних прав людини і 
верховенства закону. Крім того, влада України має негайно, беззастережно, ще до 
початку передвиборної кампанії напередодні парламентських виборів 2012 року, 
звільнити політичних в’язнів, у тому числі лідерів опозиції Юлію Тимошенко та 
Юрія Луценка. Якщо припустити, що дані особи не братимуть участі у виборах, 
тому що все ще перебуватимуть за ґратами, Європейський Союз може просто 
визнати ці вибори недійсними.  

Ймовірно, що затягування розгляду касаційної скарги Юлії Тимошенко 
призведе до того, що вона просто не зможе самостійно брати участі у майбутніх 
виборах, бо просто не встигне офіційно зареєструватися для участі в 
парламентських перегонах до крайнього терміну – 13 серпня 2012 року. Відтак, 
поставлена вимога просто нівелюється відсутністю у парламентських перегонах 
ув’язнених представників опозиції. 

Не може бути вчасно розмежована політична та кримінальна 
відповідальність, а також змінено існуючий Кримінальний кодекс, адже, не 
дивлячись на заяви Президента України Віктора Януковича щодо 
«анахронічності» радянського КПК, за яким було засуджено Ю. Тимошенко, 
Верховна Рада України відмовилася внести зміни до статті, за якою ув’язнено екс-
перм’єрку, вже в новому документі: отже, можливий перегляд документа може 
знову затягнутися на місяці, якщо не на триваліший період. Тим більше, що не все 
у реформованому законодавстві виглядає так погано: нещодавно ухвалений 
Кримінально-процесуальний кодекс цілком відповідає найвищим європейським 
стандартам. Разом із ним, на такий статус претендують і Закон «Про безоплатну 
правову допомогу» та Закон «Про судоустрій та статус суддів». 

Крім того, українські урядники апелюють до формулювань Резолюції: 
нібито, погодившись із їхніми проханнями/побажаннями, європейці змінили в 
тексті документа вираз «політичні в’язні» на дефініцію «ув’язнені за політичними 
мотивами». Адже українські представники нібито просили юридичний комітет 
Ради Європи дати чітке визначення поняття «політичний в’язень», якого так і не 
отримали.  

Хоча, у фінальній частині Резолюції, «висловлюючи надію на успіх 
Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі та Україні», ЄП закликав 
європейських політиків, які хочуть відвідувати матчі «Євро – 2012» в Україні, 
повідомити «про свою обізнаність з політичною ситуацією в цій державі і шукати 
можливості для відвідування «політичних в’язнів» у тюрмах, або відвідати їх як 
приватні особи». Таким чином, Резолюція заявила лише про відсутність 
офіційного «бойкотування» Чемпіонату, проведення якого, все ж, залежить від 
виконання Україною умов вказаного документа, які, виходячи з тексту останнього, 
ще й зміцнять довіру до головування України в ОБСЄ у 2013 році. 

Щонайменше, нелогічно, адже, по-перше, невдале головування України в 
ОБСЄ не лише поставить під сумнів репутацію нашої держави, а й може узагалі 
нівелювати безпеку всього континенту, бо рішення цієї організації є надзвичайно 
важливими для забезпечення безпеки і стабільності усієї Європи. 

По-друге, дискредитація проведення «Євро» зводить нанівець не лише 
докладені зусилля нашої держави: вона повністю руйнує надії на цей Чемпіонат 
Польщі, котра вже давно є сподвижником європейських ідей та активним 
учасником ЄС. Тож не дивно, що президент Польщі Броніслав Коморовський 
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заявив, що слід притримуватися прагматичної лінії в політиці щодо української 
влади й намагатись наблизити Україну до ЄС, а не відштовхнути її у бік Росії.  

Справді, така небезпека у разі відсторонення України від європейського 
напряму її зовнішньої політики, звичайно ж, існує. Тим більше, що наразі 
вирішується питання з поставками газу та ціною на «блакитне паливо» для нашої 
держави. Європейці чудово розуміють, що кожен крок назад і кожна поступка 
неминуче призведе до підпорядкування українського зовнішньополітичного 
інтересу зовнішній політиці РФ.  

Свідченням цього розуміння став намір представництва ЄС в Україні 
репрезентувати два нових проекти, фінансованих Євросоюзом – «Залучення 
прямих іноземних інвестицій в Севастополь» і «Диверсифікація та підтримка 
туристичного сектору Криму». Тож, запевнення в тому, що якщо Україна 
робитиме кроки до євроінтеґрації з ЄС, то вона стане його частиною, наразі можна 
вважати підтвердженням того, що даний процес не є виключним, і його перебіг 
можливий. Однак, усі зауваги до української сторони свідчать про те, що 
євроінтеграційний курс нашої держави відкладається на невизначений час, а тому 
його періодизація просто затягується. І наразі це вже більш ніж зрозуміло. 
 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 

BBC Україна 

24.05.2012. Резолюція Європарламенту закликає Україну звільнити 
політв'язнів 

Формальним приводом для дебатів в Європарламенті стало зокрема повідомлення про 
побиття Юлії Тимошенко 

У четвер, 24 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, 
закликавши українську владу звільнити засуджених за політичними мотивами в'язнів, висловив 
сподівання на проведення чесних парламентських виборів, порадив політикам ЄС, які приїдуть на 
матчі Євро-2012, відвідати політв'язнів і висловитися про ситуацію в Україні. 

Перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив, що Україна візьме 
резолюцію до уваги, передає агенція "Інтерфакс". Він також назвав висловлені зауваження не 
новими. 

Дебати щодо резолюції, присвяченої Україні, розпочалися у законодавчому органі ЄС у 
вівторок. 

Формальним приводом для дебатів стали, зокрема, повідомлення про побиття Тимошенко 
під час її транспортування з в’язниці і наближення парламентських виборів в Україні.  

Зрештою, депутати з різних політичних груп Європарламенту досягли спільного рішення і 
проголосували єдиний документ, який охопив більшість обговорюваних тем. 

 
Звільнення політв'язнів 
В ухваленій резолюції Європарламент заявив про занепокоєння через судові процеси щодо 

колишніх високопосадовців і закликав звільнити всіх політв'язнів. 
Згідно з резолюцією ці судові процеси "не були проведені відповідно до європейських 

стандартів - справедливо, неупереджено, прозоро і незалежно". Європарламент закликав "негайно 
звільнити усіх в'язнів, засуджених за політичними мотивами, зокрема лідерів опозиції".  

Документ також радить українській владі з'ясувати ситуацію з "в'язнями з політичних 
мотивів" до початку виборчої кампанії. 

Європарламентарі закликали керівництво України забезпечити прозорість касаційного 
процесу у справі екс-прем'єра Юлії Тимошенко і висловили жаль у зв'язку з тим, що розгляд 
касації у "газовій справі" щодо екс-прем'єра відкладено до 26 червня. 

В резолюції міститься заклик до української влади дотримуватися прав "ув'язнених з 
політичних мотивів", зокрема Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Валерія Іващенка, а також 
забезпечити їм медичну допомогу, доступ адвокатів, родичів та інших осіб, зокрема посла ЄС в 
Україні. 

"Європарламент засуджує використання сили з боку тюремних наглядачів проти Юлії 
Тимошенко, і нагадує про зобов'язання України невідкладно розглядати будь-які скарги з приводу 
застосування тортур чи інших форм жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність 
поводження", - наголошується в резолюції. 
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Резолюція також наголошує на необхідності розрізняти політичну і кримінальну 
відповідальність. 

 
"Чесні і справедливі вибори" 
Європарламент заявив, що очікує від України проведення чесних парламентських виборів 

та комплексних реформ. 
"Європарламент наголошує, що вирішальне значення матимуть вільні, справедливі та 

прозорі парламентські вибори в Україні цього року, в тому числі забезпечення прав лідерів 
опозиції на участь у них", - йдеться у резолюції. 

У документі також йдеться про необхідність провести в Україні реформи, які б наблизили 
країну до європейських норм і стандартів. 

"Європарламент наголошує, що зближення України і ЄС повинне будуватися на відданості 
європейським цінностям та свободам. Європарламент наголошує, що наріжним каменем цих 
стандартів повинна бути незалежна судова система". 

Водночас депутати Європарламенту заявили, що майбутнє підписання і ратифікація Угоди 
про асоціацію залежить від покращення ситуації з правами людини в Україні. 

 
Євро-2012: зі стадіону до Тимошенко 
Можливість політичного бойкоту української частини чемпіонату Європи з футболу було 

окремим питанням, яке євродепутати порушували в ході дебатів. Хтось висловлювався за бойкот, 
хтось - проти. 

В ухваленій резолюції про бойкот не йдеться. Однак Європарламент закликав усіх 
політиків ЄС, які вирішили в офіційному статусі приїхати на матчі Євро-2012 до України, відвідати 
"політичних в'язнів" і публічно висловити позицію щодо ситуації в країні. 

Європарламент висловив сподівання на успіх чемпіонату Європи з Футболу 2012 року в 
Польщі та Україні, однак порадив, аби "європейські політики, які хочуть відвідати матчі Євро-2012 
в Україні, публічно заявили про свою позицію з приводу політичної ситуації в країні і спробували 
відвідати політичних в'язнів, або відвідували матчі в особистому статусі, а не як офіційні особи". 

Раніше про намір бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні заявили деякі європейські 
політики. 

Зокрема, про намір не приїздити до України на чемпіонат заявив президент Єврокомісії 
Жозе Мануель Баррозу. 

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, який 
брав участь в обговоренні резолюції, наголосив, що Єврокомісія ніколи не вживала слова "бойкот" і 
зазначив, що рішення про це є персональною позицією членів Єврокомісії. 

 
 

BBC Україна 

24.05.2012. Влада врахує резолюцію Європарламенту. Опозиція каже 
про "останній шанс"  

Опозиція вважає, що резолюція Європарламенту - "червона картка Януковичу"  
 Українська влада обіцяє не залишити поза увагою резолюцію Європейського парламенту, 

що була ухвалена 24 травня і у якій міститься заклик звільнити "ув'язнених за політичною 
ознакою" та змінити Кримінальний кодекс у відповідності із європейськими стандартами. 

Водночас представники опозиції вважають, що резолюція є вкрай жорсткою стосовно 
української влади і у разі її невиконання українським високопосадовцям загрожуть санкції. 

 
Влада зробить висновки? 
Віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив, що Україна розробить законодавчі 

зміни, яких вимагає Європейський парламент, спрямовані на декриміналізацію політичних 
рішень. 

"Ми завжди відповідально ставимося до будь-яких резолюцій Європарламенту і, 
відповідно, безумовно візьмемо це до уваги і дамо завдання на розробку таких змін", - сказав пан 
Хорошковський журналістам. 

Віце-прем'єр каже, що позиція Європарламенту щодо необхідності звільнення ув'язнених, 
яких європейська сторона вважає політичними, не нова, однак виконання вимог ЄС неможливе без 
зміни законодавства. 

За кілька днів до розгляду резолюції міністерство закордонних справ у своїй заяві 
наголошувало, що ухвалення резолюції напередодні розгляду Вищим спеціалізованим судом 
касаційної скарги Юлії Тимошенко виглядатиме упередженим і таким, що може політизувати 
процес і впливати на рішення суду. 
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Однак вже після ухвалення резолюції представник України при Європейському Союзі 
Костянтин Єлисеєв заявив, що "в Україні не залишаться без уваги зауваження й рекомендації, які 
містяться в тексті резолюції". 

"Про позицію української сторони з кожного із цих питань постійно повідомляються й 
будуть повідомлятися наші європейські партнери", - сказано в коментарі дипломата. 

Костянтин Єлисеєв вказав на продемонстровану в Європарламенті "абсолютну єдність у 
питанні стратегічного бачення подальшого розвитку відносин України і ЄС, а саме - перспективи 
повноправного членства України в ЄС. 

На його думку, критика ситуації в Україні напередодні підписання угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС є природною. 

"Подібні угоди, на порозі укладення якого перебувають Україна і Євросоюз, завжди 
позначаються підвищеними емоціями, а також, що не дивно, конструктивною критикою. Тому 
логічно, що просування України як європейської держави на цьому шляху, розвиток внутрішньої 
ситуації, темпи демократичних і економічних реформ розглядаються "крізь мікроскоп" і на основі 
істотно підвищених критеріїв, вимог і очікувань", - вважає Костянтин Єлисеєв. 

Водночас, представники Партії регіонів вважають заклики Європарламенту звільнити 
Юлію Тимошенко та інших колишніх урядовців "суперечливими". 

"Заклики про звільнення лідерів опозиції є досить суперечливими. В одному параграфі 
резолюція закликає звільнити лідерів опозиції, а в іншому лунає заклик до української влади 
гарантувати прозорість процесів касації. Тобто, одночасно європейський парламент ставить перед 
Україною два завдання: одне - звільнити, інше - провести касаційні процеси. І перша, і друга 
вимога є такими, що виключають одна одну", - заявив журналістам член фракції Партії регіонів 
Леонід Кожара. 

Депутат також звернув увагу на те, що політичним союзникам української опозиції, у тому 
числі із Європейської народної партії, не вдалося додати до тексту резолюції формулювання про 
"політичних в'язнів". 

За його словами, у тексті ідеться про "ув'язнених за політичними мотивами". Леонід 
Кожара запевняє, що з точки зору міжнародного права і європейської правової практики ці два 
формулювання мають різне значення. 

"Учергове не вдалося навісити ярлик, що в Україні є політичні в'язні", - заявив депутат 
Кожара. 

"Важливим сигналом також є те, що Європейський парламент ніяким чином не 
висловлюється за бойкот чемпіонату Євро-2012", - наголосив депутат. 

 
Опозиція: червона картка Януковичу 
Водночас, в опозиції резолюцію Європарламенту називають вкрай жорсткою і найбільш 

конкретною у порівнянні з усіма попередніми, що їх ухвалювали європейські депутати за останні 
півтора роки. 

В інтерв'ю ВВС Україна один із лідерів партії "Батьківщина" Григорій Немиря сказав: 
"Абсолютно очевидно, що це є найбільш ґрунтровна, чітка резолюція за останні півтора року". 

"Її підтримали всі основні фракції, включно із фракцією соціалістів і демократів, які мають 
партнерські стосунки із правлячою Партією регіонів. Це свідчить про те, що думка стосовно 
України сформована, вона ґрунтується на чітких принципах. Один із депутатів із фракції зелених 
назвав це "червоною карткою режимові Януковичу", - зазначив Григорій Немиря.  

Він також звернув увагу на те, що на відміну від попередніх резолюцій, в ухваленій 24 
травня з'явилися чіткі часові рамки. 

"Міститься вимога звільнити політичних в'язнів до початку виборчої кампанії. Окрім того, 
внесення змін до Кримінального кодексу вважається однією із передумов підписання угоди про 
асоціацію і поглиблену зону вільної торгівлі", - сказав Григорій Немиря в інтерв'ю ВВС Україна. 

Представник опозиційної партії "Батьківщина" зауважив, що дискусія щодо Євро-2012 
"завершилася на чіткій ноті: спорт є спорт, і ніхто не закликав бойкотувати спортивні події". 

"Але у резолюції міститься заклик до європейських політиків чітко висловитися стосовно 
згортання демократії в Україні і не приїздити до президента Януковича як офіційні особи", - 
наголосив політик. 

Григорій Немиря сказав, що, на його думку, "Європарламент дає останній шанс владі 
Януковича". 

"Якщо у відведені терміни не буде висновків, будуть задіяні інші механізми – ідеться про 
застосування обмежувальних заходів чи санкцій як до представників влади, відповідальних за 
політичні репресії, так і до виконавців політичного замовлення на знищення опозиції – суддів, 
слідчих прокуратури та СБУ", - вважає Григорій Немиря. 
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24.05.2012. Європарламент ухвалив резолюцію – тепер м’яч на полі 
української влади 

 Європарламент закликав Україну звільнити засуджених за політичними мотивами, 
провести реформи та чесні парламентські вибори. Про це йдеться в резолюції, ухваленій у четвер, 
24 травня.  

 Принципових суперечок чи великих розбіжностей у поглядах між представниками різних 
фракцій Європарламенту під час узгодження тексту критичної резолюції не було, кажуть 
європарламентарії. Головне послання документу - проведення вільних і чесних парламентських 
виборів в Україні, які неможливі без участі у них опозиційних лідерів, зазначив в інтерв'ю DW 
депутат Європарламенту від Європейської народної партії, голова комітету з закордонних справ 
Ельмар Брок. У документі міститься заклик «прояснити ситуацію з ув'язненими з політичних 
мотивів ще до початку виборчої кампанії», тобто, йдеться про те, щоб вони могли взяти участь у 
парламентських перегонах. 

  
Усунули суперників від виборів 
 Європарламент констатує, що процесами проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко та інших 

колишніх урядовців українська влада намагається не допустити до парламентських виборів своїх 
суперників. На переконання Брока, звільнити засуджених з політичних мотивів до старту виборчої 
кампанії цілком можливо. «Це питання політичної волі президента Януковича. У нього є більшість 
у парламенті, що може ухвалювати зміни до законодавства. Він також має можливість владнати це 
питання своїми указами», - сказав Ельмар Брок. Крім проведення чесних і вільних виборів за 
участю опозиційних лідерів, Європарламент очікує від України комплексних реформ, які необхідні 
для подальшого зближення з ЄС. 

  За словами Ельмара Брока, якщо Київ не відреагує на вимоги, то парафовану Угоду про 
асоціацію між Україною та Євросоюзом не буде підписано. Натомість, якщо події в Україні 
розвиватимуться у напрямку дотримання принципів демократії та верховенства права, тоді буде 
інакше. «Тепер м'яч перебуває на полі президента і уряду», - наголошує політик. 

 
"Тимошенко і Луценко мають брати участь у виборах" 
 Юлія Тимошенко має не лише одержувати належне лікування, але й має бути звільнена та 

повністю реабілітована, наголосила у розмові з DW євродепутат від Німеччини, представниця 
Зелених Ребекка Гармс. «Тимошенко повинна мати можливість разом з Луценком та іншими 
опозиційними політиками брати участь у виборах», - сказала Гармс. 

  У документі міститься і заклик до української влади забезпечити справедливий розгляд 
касації у газовій справі проти Юлії Тимошенко, відкладений на 26 червня. Ельмар Брок поділяє 
побоювання захисників екс-прем´єра, що цей розгляд спеціально затягується, щоб рішення не 
було ухвалене до 13 серпня, тобто до останнього терміну подачі документів для реєстрації 
кандидатів на парламентських виборах. 

 
Без бойкоту 
 У той час, коли чимало європейських політиків вже заявили про своє небажання їхати на 

матчі «Євро-2012» в Україну, в резолюції Європарламенту не міститься заклику до бойкоту 
європейської футбольної першості. Важливо, щоб політики, які поїдуть в Україну, здійснювали ці 
візити як приватні персони, а не як гості української влади, пояснила Ребекка Гармс. «Ми за 
бойкот президента та уряду, але не за бойкот футбольних ігор в Україні, бо ми за інтенсивніші 
контакти громадян України та громадян з країн Євросоюзу», - сказала політик. На її переконання, 
європейська футбольна першість може бути приводом для проведення дискусій про демократію та 
права людини і виступів за Тимошенко та інших засуджених з політичних мотивів. Тому 
європарламентарії очікують, що ті європейські політики, які поїдуть в Україну, будуть акцентувати 
увагу на ситуації з дотриманням прав людини, а також відвідувати за ґратами ув'язнених з 
політичних мотивів. 

 
Дзеркало тижня 

24.05.2012.  Європарламент закликав Україну негайно звільнити 
політв’язнів 

Лідери української опозиції Тимошенко і Луценко повинні вийти на свободу до 
парламентських виборів у жовтні 2012 року. Європарламент також засудив застосування сили до 
Тимошенко у в’язниці. 

 Європейський парламент закликав українську владу звільнити «ув'язнених, які були 
засуджені за політичними мотивами». Відповідний заклик міститься в резолюції, яку прийняв ЄП 
у четвер, 24 травня. 
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 «ЄП знову заявляє про свою стурбованість з приводу судових процесів проти колишніх і 
нинішніх високопоставлених чиновників уряду, які не були проведені відповідно до європейських 
стандартів — справедливо, неупереджено, прозоро і незалежно. ЄП закликає до негайного 
звільнення всіх ув'язнених, засуджених за політичними мотивами, у тому числі лідерів опозиції», 
— сказано в резолюції. 

 У документі ЄП закликає українську владу прояснити ситуацію з «ув'язненими з 
політичних мотивів» до початку виборчої кампанії. 

 У тексті резолюції є також заклик до української влади дотримуватися прав всіх 
«ув'язнених з політичних мотивів», в тому числі Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Валерія 
Іващенка, а також забезпечити їх необхідною медичною допомогою, доступом адвокатів, родичів 
та інших осіб, зокрема посла ЄС в Україні. 

 «ЕП засуджує використання сили з боку тюремних наглядачів проти Тимошенко, і нагадує 
про зобов'язання України невідкладно розглядати будь-які скарги з приводу застосування тортур 
чи інших форм жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження», — 
сказано в резолюції. 

 
Дзеркало тижня 

30.05.2012. Тейшейра заперечив Януковичу: ЄС не потрібна пауза у 
підписанні угоди про асоціацію 

Київ не виправдав очікувань Брюсселя, проте ЄС як і раніше чекає від України змін на 
краще. В Євросоюзі немає ані найменших сумнівів у важливості угоди про асоціацію як для ЄС, так 
і для України. 

 Глава представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра 
спростував твердження президента України Віктора Януковича про те, що Європейський союз 
запропонував паузу перед підписанням угоди про асоціацію. 

 «Як я розумію, пан Янукович зробив цю заяву, оскільки розуміє, що ЄС наразі не буде 
готовий підписати цю угоду, якщо таке питання буде поставлено. Але це не означає, що ми хочемо 
щось відкладати. До чого нам пауза? У нас немає ані найменших сумнівів у важливості цієї угоди 
як для ЄС, так і для України. І я впевнений, що для переважної більшості українців також немає 
необхідності в якійсь паузі, адже вони лише виграють від цього договору. Інша справа, що в 
Україні є певні люди, для яких ця угода невигідна. І ось вони справді нічого не втрачають, якщо 
з'являється пауза», — сказав Тейшейра в інтерв'ю виданню «Коммерсант-Украина». 

 Посол висловив сумнів у тому, що питання підписання буде розглянуто до парламентських 
виборів в Україні. «У той же час це не означає, що вибори стануть єдиним критерієм, який буде 
прийматися до уваги», — додав голова представництва ЄС. 

 Відповідаючи на питання про те, чи не допускає він ізоляцію України, Тейшейра сказав: 
«Я не можу визначати початок або кінець ізоляції і не можу від імені ЄС говорити про її існування. 
Як ви знаєте, країни-члени ЄС дотримуються різних позицій з цього питання . Але в переважної 
більшості не склалося позитивної думки про процеси, що відбувалися в Україні в останні два роки, 
і тому сьогодні вони приймають відповідні рішення». 

 «Лідери європейських країн самі приймають рішення, я ж можу тільки відзначати, що 
відбувається. Нагадаю, у середині травня в Ялті мав відбутися саміт, і більшість запрошених до 
участі в ньому не вважали за можливе приїхати в Україну. Ви також знаєте про низку заяв 
європейських лідерів, в яких вони описали своє бачення ситуації в Україні», — підкреслив він. 

Дипломат також висловив розчарування, підбиваючи підсумки свого перебування на даній 
посаді. 

 «Чотири роки тому ми розраховували до 2012 року не тільки завершити переговори, але і 
ввести в дію Угоду про асоціацію, очікували істотного прогресу у проведенні реформ. Ми 
планували надавати Україні бюджетну підтримку і бачити результат нашої допомоги. І, нарешті, 
розраховували на певний рівень поваги європейських цінностей — демократії, прав людини 
верховенства права. На жаль, сьогодні ситуація виглядає по-іншому. Тому я можу сказати, що 
очікування далеко не виправдалися — і мої особисті, і Євросоюзу», — зазначив він. 

 Як повідомлялося, 11 травня на зустрічі з президентом Молдови Ніколає Тімофті у Києві 
глава української держави висловив думку, що пауза у відносинах між Україною та ЄС піде на 
користь обом сторонам. 

 16 травня Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, 
віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон прийняла рішення, що главу представництва 
ЄС в Україні Тейшейру змінить Ян Томбінський. 
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30.05.2012. Голова Євроради розповів, коли підпишуть Асоціацію з 
Україною 

Брюссель підпише з Україною Угоду про асоціацію, коли переконається, що Київ поважає 
верховенство закону, проте про будь-які антиукраїнські заходи не йдеться, заявив голова 
Європейської Ради Герман Ван Ромпей. 

"Я дуже розчарований і стурбований останніми прикладами політично вмотивованого 
судочинства в Україні, з яких справа Тимошенко лише один приклад", - заявив в інтерв'ю 
"Інтерфаксу" Г.Ван Ромпей напередодні саміту Росія-ЄС, який відбудеться в Стрельні 3-4 червня. 

"ЄС і я особисто дали чіткий сигнал, що ми не будемо готові підписати цю угоду, поки ми не 
будемо впевнені, що Україна зацікавлена у розвитку більш тісних політичних відносин, що означає 
активну і очевидну повагу до основних цінностей ЄС, таких як верховенство закону", - наголосив 
він. 

Раніше з'явилася інформація про те, що нібито сама Ю.Тимошенко зверталася до 
представників ЄС з проханням не підписувати Угоду про асоціацію ЄС-Україна. 

Коментуючи цю інформацію, Г.Ван Ромпей сказав: "зараз питання про запровадження 
обмежувальних заходів (щодо України) не стоїть". 

"ЄС дуже зацікавлений в розвитку відносин з Україною. Ми провели переговори щодо 
Угоди про асоціацію, включаючи інтенсивну і всеосяжну зону вільної торгівлі - можливо, це 
найбільш складна і комплексна угода, яку ми коли-небудь готували з третьою країною", - 
повідомив голова Євроради. 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

 
Дзеркало тижня 

24.05.2012.Європа не дасть грошей на модернізацію ГТС, поки 
Україна не визначиться з подальшою долею «труби» 

Рішення про участь європейських фінансових інститутів в модернізації української ГТС 
поки немає. Єврокомісія не зможе дати «добро» на фінансування, поки не буде знати, кому 
Україна віддасть контроль над своєю «трубою» в результаті «реформування» вітчизняного 
газового сектору. 

 Рішення про участь Європейського інвестиційного банку в модернізації української ГТС ще 
немає. Ключовим для Єврокомісії залишається питання, якою буде стратегія українського 
керівництва в газовому секторі після модернізації. 

 Про це повідомив віце-президент ЄІБ Вільгельм Молтерер (Wilhelm Molterer). 
 За його словами, в даний час з цього питання з Європейською комісією ще триває 

обговорення. 
 «У мене була особиста розмова з європейський комісаром Гюнтером Оттінгером. Він 

зацікавлений в нашій активності (щодо модернізації ГТС — ред), але не тільки нашої, а й інших, 
наприклад, ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку — ред). Але він вказав дуже 
чітко, що хоче знати, якою буде стратегія для газового сектору в Україні після модернізації 
газотранспортної системи. Як я зрозумів, це ключове питання комісара, він хоче знати про 
стратегію українського керівництва, як буде структуровано газовий сектор", — передав зміст бесіди 
Молтерер. 

За його словами, тільки після того, як Єврокомісія отримає відповідну інформацію, «буде 
можливо діяти у конкретних проектах». "ЄІБ — частина цих переговорів, але рішення ще немає», 
— констатував він. 

 Як відомо, наприкінці березня, європейський комісар з питань енергетики Оттінгер 
заявив, що міжнародні фінансові інституції будуть здатні прийняти рішення про інвестування 
модернізації української газотранспортної системи, зокрема, першого проекту, «найпізніше, в 
червні-липні цього року». 

 «У нас є хороший експертний аналіз (щодо модернізації ГТС — ред), і зараз нам, 
Європейському банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку, усім треба 
прийняти рішення. Ми домовилися про те, що так, ми хочемо прийти до вирішення найпізніше, в 
червні-липні цього року», — сказав він після закінчення зустрічі у Брюсселі з міністром палива та 
енергетики України Юрієм Бойком. 

 За його словами, ця сума відповідає 300 млн євро, запланованим на модернізацію ділянки 
Уренгой-Помари-Ужгород. 

 Також нещодавно в Міненерго заявили, що Україна має намір активізувати переговори з 
ЄБРР та ЄІБ про надання кредитної допомоги для модернізації газотранспортної системи (ГТС) 
країни. 
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Корреспондент.biz 

31.05.2012. ЄС направив на реалізацію енергоефективних проектів в 
Україні 31 млн євро 

ЄС направить на реалізацію енергоефективних проектів в Україні 324,8 млн гривень 
бюджетної підтримки. Про це повідомив голова Держагентства з енергоефективності та 
енергозбереження України Микола Пашкевич на III Європейсько-українському енергетичному 
дні, повідомляє прес-служба відомства. 

"31 млн євро, які в кінці минулого року надійшли в рамках бюджетної допомоги 
Європейського Союзу, будуть спрямовані на реалізацію енергоефективних проектів у бюджетній 
сфері та комунальній теплоенергетиці. Грошові кошти в грудні 2011 року були конвертовані в 
національну валюту, наразі, відповідно до Закону Про державний бюджет, вони перебувають на 
спеціальному рахунку Держказначейства в сумі 324,8 млн. гривень", - зазначив Пашкевич. 

За його словами, відповідно до індикаторів бюджетної підтримки кошти спрямують на 
проекти зі зниження обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів, на модернізацію 
обладнання та впровадження новітніх енергоефективних технологій у зазначених сферах. 

Крім того, Пашкевич наголосив, що на цей напрям також виділено 119,3 млн. грн. із 
загального фонду держбюджету України. "Разом - 444,1 млн. грн. Або ж 56% коштів Державної 
цільової економічної програми з енергоефективності та енергозбереження України", - пояснив 
голова агентства. 

За словами Пашкевича, проекти на розгляд конкурсної комісії вже надано. "Зараз 
документація щодо розподілу коштів вже перебуває на розгляді в Міністерстві юстиції. Після її 
затвердження урядом зазначені грошові кошти будуть направлені на реалізацію проектів", - 
особливо відзначив глава Держенергоефективності. 

Раніше повідомлялося, що влада розраховує на скорочення споживання газу в країні. 
Обсяги споживання газу населенням до 2030 року скоротяться на 30% порівняно з 2010 роком і 
складуть близько 12 млрд куб. м. 

 

ЕКОНОМІКА 

 
Дзеркало тижня 

24.05.2012. Хорошковський вирішив допомогти Євросоюзу вийти з 
кризи 

Реформи в Україні швидкими темпами наближають її до стандартів ЄС. Хорошковський 
переконаний, що Україна з її економікою в 1% від країн Євросоюзу допоможе вирішити проблеми 
Європи. 
   Україна завдяки своєму економічному потенціалу може допомогти ЄС вийти з кризи. Про 
це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський в інтерв’ю РАР 
напередодні візиту до Польщі для участі у міжнародному форумі у Вроцлаві (Wroclaw global forum 
2012). 

 «Я переконаний, що Україна може допомогти ЄС вийти з кризи. Інвестиції, які до нас 
прийдуть, будуть надійно захищені і приноситимуть прибутки. Інвестори, з якими я розмовляю, 
нарікають на наші закони, хочуть іншого трактування контрольними органами, але загалом усі 
говорять, що їх інвестиції приносять прибутки», — заявив Хорошковський. 

 Перший віце-прем'єр повідомив, що реформи, які здійснює сьогодні Україна, швидкими 
темпами наближають її до стандартів, які існують у країнах Євросоюзу. 

 Хорошковський візьме участь у міжнародному форумі (Wroclaw global forum 2012) у 
Вроцлаві, який відбудеться з 31 травня по 2 червня. Він, зокрема, братиме участь у дискусійній 
панелі щодо майбутнього «Східного партнерства», а також проведе ряд двосторонніх зустрічей. 

 Нагадаємо, що номінальний ВВП України за 2011 рік склав близько 100 млрд євро (без 
обліку паритету купівельної спроможності), водночас як ВВП країн Євросоюзу — більше 10 трлн 
євро. Таким чином, економіка України — це близько 1% економки ЄС. 

  

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Deutsche Welle  

31.05.2012. Європейський бізнес закликає до безвізового режиму між 
ЄС та Україною 

 Відразу шість європейських асоціацій, що лобіюють інтереси національного бізнесу, 
звернулися із закликом до скасування візового режиму між країнами ЄС та Україною.  
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 "Через візові бар’єри європейські компанії щороку недораховуються сотень мільйонів євро 
прибутків",- такий основний аргумент потужних структур лобіювання бізнесу з шести країн ЄС, які 
виступили із закликом до скасування візових вимог для України, Росії й Молдови. 

 У спільній заяві, яка з’явилася у четвер, 31 травня, бізнесові асоціації з Німеччини, Франції, 
Польщі, Італії, Фінляндії та Данії звернулися до Єврокомісії із закликом на першому етапі 
скасувати візові вимоги принаймні для підприємців. Це, кажуть лобісти, має значно пожвавити 
ділову кон’юнктуру та контакти, а також полегшити загальні вимоги для отримання візи. 

 
«Від Лісабона до Владивостока» 
Заява з’явилася напередодні проведення у Санкт-Петербурзі чергового саміту ЄС-Росія, 

запланованого на 3-4 червня. "Аби Європа могла краще конкурувати у глобалізованому світі, нам 
необхідно мати єдиний економічний простір від Лісабона до Владивостока. Першим кроком має 
стати скасування віз з нашими сусідами на Сході", - цитує інформагентство Reuters голову Східного 
комітету німецької економіки Екгарда Кордеса. За його словами, чинні візові вимоги обмежують 
інвестиції, додають бюрократії та ведуть до багатомільйонних втрат щороку. 

 Очікується, що на візову тему під час саміту в Петербурзі, а також під час відвідин Берліна та 
Парижа говоритиме й президент Росії Володимир Путін. 

 До 2018-го року лобісти великого європейського бізнесу воліли б побачити й скасування 
візового режиму з Туреччиною, Казахстаном, Грузією, Азербайджаном та Вірменією. 

 

ЄВРО 2012 
 

Дзеркало тижня 

24.05.2012.  Новий президент Франції Олланд приєднався до бойкоту 
Євро-2012 

Президент Франції дав зрозуміти, що не поїде на Євро-2012 в Україну через ситуацію, яка 
склалася навколо Тимошенко. 

  Президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи у ніч на четвер на прес-конференції 
після саміту ЄС, який минув у Брюсселі, дав зрозуміти, що не поїде в Україну на матчі чемпіонату 
Європи з футболу у зв'язку із ситуацією навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. 

 «Я дуже люблю футбол, але те, що відбувається в Україні, є проблемою», — заявив 
президент. 

 Всі ці дії ніяк не вплинуть на спортивну складову чемпіонату: мова йде тільки про 
присутність політиків, участь же спортивних команд під сумнів не ставиться. 

 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 Юлією Тимошенко. 

 Євро-2012 пройде з 8 червня по 1 липня в 8 містах України та Польщі. 
 

Deutsche Welle  

24.05.2012.Меркель пообіцяла Туску приїхати на «Євро-2012», але не в 
Україну 

 Канцлер Німеччини Анґела Меркель все ще не визначилася щодо того, чи відвідає вона 
матчі «Євро-2012» в Україні. Про це Deutsche Welle стало відомо з німецьких урядових кіл.  

 Раніше ЗМІ поширили інформацію з посиланням на польського прем'єр-міністра 
Дональда Туска про те, що канцлерка таки має намір відвідати ігри «Євро-2012», в тому числі й в 
Україні. «Анґела Меркель сказала мені, що бойкот – це непорозуміння, і що вона сама зацікавлена 
в тому, щоби відвідати окремі ігри», - цитують Туска європейські інформагентства. 

 Тим часом у німецьких урядових колах Deutsche Welle зазначили, що у розмові між 
канцлером ФРН Анґелою Меркель і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском йшлося 
виключно про відвідини німецьким канцлером матчів у Польщі. «Жодних змін у позиції 
федерального уряду щодо візиту на матчі «Євро-2012» не відбулося», - повідомив співрозмовник. 
Нагадаємо, канцлерка раніше зазначала, що питання відвідин спортивних заходів вона вирішує 
короткостроково, тому досі жодного рішення, їхати чи не їхати до України, немає. 

 
Безконфліктний фінал? 
 Як повідомляється, польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що на 

позачерговому саміті ЄС у середу, 23 травня, в Брюсселі йому вдалося переконати майже всіх 
зацікавлених у футболі керівників держав та урядів відвідати ігри європейської футбольної 
першості у Польщі та Україні. До «майже всіх керівників» він зарахував Меркель, а також нового 
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французького президента Франсуа Олланда, який, зокрема, зазначив: «Я дуже люблю футбол, але 
те, що нині відбувається в Україні, велика проблема». 

 Туск не схильний думати, що ігри в Україні бойкотуватимуть. Тут, зазначив він, відіграла 
свою роль позиція ув'язненої Юлії Тимошенко, яка відкинула можливість політичного бойкоту 
своєї країни. «Таким чином ця справа досягла безконфліктного фіналу», - додав Туск. 

 
Німці все ще сумніваються 
 Тим часом представник німецького уряду нагадав, що офіційний Берлін ніколи не вживав 

слова «бойкот» щодо матчів «Євро-2012» в Україні. Водночас щодо візиту глави федерального 
уряду на матчі футбольної першості до України є сумніви, які випливають з нинішньої політичної 
ситуації у Києві. «У прийнятті остаточного рішення канцлерка керуватиметься, зокрема, тим, чи 
буде надано належну медичну допомогу Юлії Тимошенко. У разі необхідності таку медичну 
допомогу має бути надано за кордоном», - зазначив співрозмовник. 

 Раніше лікарі берлінської клініки «Шаріте», які лікують Тимошенко, заявляли, що в 
Україні надати необхідну медичну допомогу буде неможливо. 

 
BBC Україна 

28.05.2012.Екс-капітан збірної Англії закликає фанів не їхати до 
Польщі та України 

Колишній капітан англійської збірної з футболу Сол Кемпбелл закликав вболівальників не 
їхати на Чемпіонат Європи, який пройде в Україні та Польщі, оскільки ті країни не вирішили 
проблему із расизмом. 

Польща та Україна здобули право на проведення Євро-2012 п'ять років тому. Але тепер, 
коли до чемпіонату залишаються лічені дні, виникає багато запитань стосовно безпеки фанів в 
обох країнах. 

Європейський керівний футбольний орган УЄФА сказала, що надання права провести  
турнір обом країнам було спробою побороти складні соціальні явища, такі як расизм. 

Вона сказала, що турнір є гарною нагодою для обох держав покращити свій імідж. 
У своїй заяві УЄФА сказала: "УЄФА не терпить прояви расизму, як на полі так і поза ним, і 

суддя має право зупинити матч у будь-який момент у разі інциденту на расистському ґрунті". 
УЄФА сказала, що працює з Україною та Польщею, щоб гарантувати безпеку для команд та 

фанів. 
Втім, незважаючи на ці запевнення, родини двох гравців англійської збірної Тео Волкотта 

та Алекса Оксладе-Чемберлейна, згідно із повідомленнями, сказали, що не поїдуть на Євро-2012, 
оскільки бояться расистських нападів. 

УЄФА сказала, що всі матчі, які знімала "Панорама" минулого місяця, були матчами 
внутрішніх чемпіонатів, а тому це справа національних футбольних федерацій. 

Програма Бі-Бі-Сі "Панорма" провела цілий місяць в обох країнах, знімаючи футбольні 
матчі. 

"Панорама", яка займається журналістськими розслідуваннями, отримала кадри, зняті на 
території Україні та Польщі, з яких видно, як фани віддавали один одному нацистські вітання, а 
коли на полі з'являлись темношкірі гравці, вони починали кричати, імітуючи мавп. 

Програма також отримала докази поширеного в Україні антисемітизму та нападу на групу 
азійських студентів. 

Інцидент зі студентами стався у Харкові - одному із міст, де прийматимуть Євро-2012. 
14 квітня на стадіоні клубу "Металіст" у Харкові близько 2000 фанів віддавали нацистські 

вітання своїй команді. 
Деякі фани сказали Бі-Бі-Сі, що вони кричали "Sieg Heil", тому що "Гітлер ненавидів 

чорних та євреїв" і так вони вболівають за свою команду. 
Місцевий керівники міліції полковник Володимир Ковригін заперечив, що це "нацистське 

привітання", твердячи, що фани просто простягали руки в бік вболівальників команди-суперника, 
тобто вони простягали праву руку в бік фанів, таким чином привертаючи до себе увагу". 

Згодом у момент, коли знімали сутичку між двома ворожими групами футбольних фанів, 
хулігани несподівано помітили нову мішень - невеличку групу азійських студентів, які хотіли 
підтримати свою команду. 

Їх почали бити руками та ногами. Як виглядає, причиною нападу міг стати їхній колір 
шкіри. Студенти з Індії згодом обурювались, оскільки вони вболівають за ту саму команду, що й 
фани їх побили. 

 
Пряма порада 
Бі-Бі-Сі продемонструвала ці кадри колишньому капітану збірної Англії Солу Кемпбеллу, 

який є темношкірим. У відповідь він висловив сумнів у тому, що це було правильне рішення 
віддати Євро-2012 Україні та Польщі. 
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"Вони повинні сказати: якщо ви хочете проводити цей турнір, то вирішіть свої проблеми. 
Ви не заслуговуєте проводити такі престижні змагання у своїй країні". 

Британський уряд рекомендує вболівальникам афро-карибського та азійського 
походження, які їдуть в Україну, бути особливо обережними через загрозу расистських нападів. 

Однак Сол Кемпбелл дає пряму пораду: "Залишайтесь вдома. Дивіться чемпіонат по 
телевізору. Не треба ризикувати. Тому що назад ви можете повернутись у гробах". 

УЄФА наголошує, що всі матчі, які знімала Бі-Бі-Сі, проводились у межах внутрішніх 
чемпіонатів і тим, що там відбувається, повинні займатись футбольні асоціації цих країн. 

Європейські футбольні функціонери також наголосили, що Євро-2012 має запропонувати 
ще одну нагоду побороти проблему расизму. 

 
BBC Україна 

30.05.2012. В уряді Британії радять фанатам їхати на Євро-2012 - 
ЗМІ 

У середу, 30 травня, українська преса пише про сюжети в британських ЗМІ щодо 
футбольного расизму в Україні, зустрічі американського сенатора з українськими очільниками, 
можливе здорожчання хліба і створення фінансової поліції у 2013 році. В огляді: 

Британців лякають українським расизмом, пише газета  "Сегодня", коментуючи нещодавні 
сюжети від британських телеканалів "Скай Ньюз" та Бі-Бі-Сі.  

У сюжеті, "зробленому на території України та Польщі, видно, як уболівальники віддавали 
нацистські привітання і під час появи на полі темношкірих гравців вигукували звуки, схожі на 
крик мавпи", пише газета. Ці кадри були показані екс-капітану збірної Англії Солу Кемпбелу, який 
порадив уболівальникам афро-карибського або азійського походження дивитися чемпіонат вдома 
по телевізору. 

Британські фани, з якими поспілкувалася "Сегодня", здивовані словами Кемпбела, пише 
газета. "Для нас було дивно бачити цей сюжет. Коли ми були з візитом в Україні, в нас все пройшло 
спокійно. Ми не змінюємо свого рішення приїхати", - цитує "Сегодня" керівника групи підтримки 
England Bank Джона Гемінгема. 

У вівторок також виступив і міністр спорту Великої Британії Г'ю Робертсон: "Моя порада 
кожному фанату: поїхати на Євро та гарно провести час. Звичайно, при цьому вести себе при цьому 
відповідно", продовжує газета. 

На жаль, Федерації футбольних уболівальників Англії вдалося продати усього 2 тисячі 
квитків з наявних 6 тисяч на матчі у Донецьку. "Причина - сукупність факторів. Польоти в Україну 
недешеві, умови проживання дорогі", - цитує "Сегодня" директора з міжнародних зв'язків 
федерації Кевіна Майлза. Однак расизм - не причина, впевнений він: "Я не розумію, чому Кемпбел 
дійшов такого висновку". 

 
Тимошенко як хмара між Україною та США 
Газета "День" публікує ексклюзивне інтерв'ю з американським сенатором-демократом 

Річардом Дьорбіним, який навідав Київ з одноденним візитом та зустрічався з найвищими 
українськими посадовими особами: головою зовнішньополітичного відомства, прем'єр-міністром 
та президентом.  

"Ми весь час поверталися до одного питання. І це, звичайно, було тюремне ув'язнення пані 
Тимошенко", - каже пан Дьорбін. У США ув'язнення опозиційного лідера вважають прикладом 
вибіркового переслідування і вимагають її звільнення, каже сенатор. 

"Це хмара, яка нависла над відносинами між Сполученими Штатами - і навіть Європою - та 
Україною", - вважає він. 

Відповідаючи на питання щодо резолюції сенатора-республіканця Джеймса Інхофа, яка 
закликає до звільнення Тимошенко, пан Дьорбін сказав: "Сильне почуття до Тимошенко також 
існує... серед моїх колег. Це не просто один сенатор. Сенатор Кардін, який очолює Гельсінську 
комісію, сенатор Шахін, який є головою Європейського підкомітету, і, звичайно, конгресмен Сміт 
за штату Нью-Джерсі, який нещодавно провів слухання з цього питання". 

"Це питання викликає серйозне занепокоєння на Капітолійському пагорбі", - додав пан 
Дьорбін. 

Коментуючи стан економіки України, пан Дьорбін сказав: "Мені зрозуміло, що Україна 
розривається між двома напрямками: енергетичні потреби тягнуть її до Москви, а майбутнє та 
ринкові можливості - до Заходу". Він додав, що Україні потрібно зосередитися на її енергетичних 
проблемах та енергетичній ефективності, щоб зберегти зростання економіки. 

 
Чи здорожчає хліб? 
У цьому році Україна остаточно втратить статус європейської житниці - врожай озимих 

буде вдвічі меншим за очікуваний, пише українське видання російських "Известий". Аномально 
холодна зима та небачена для весни спека підкосили вітчизняний агросектор. Крім того, за даними 
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продовольчого комітету ООН, цієї осені очікується найрізкіше скорочення виробництва зерна у 
світі. Тож здорожчання борошна та хліба не уникнути, пише газета.  

Експерт Олександр Жолудь вважає, що ціни зростатимуть на всі сорти хліба. Він не 
виключає, що хлібопекарні можуть закритися, якщо їх перестануть субсидіювати. Однак голова 
Держрезерву України Олексій Лелюк запевняє, що здорожчання не буде. 

За словами чиновника, з минулого року в Україні залишилися величезні запаси зерна - 
близько 12 млн тон. З цим згоден керівник консалтингової компанії "ААА" Марія Колесник. 

"Хліб традиційно вважається політичним продуктом, і його здорожчання відразу підірве 
реноме влади. Тому дерегуляції цін на ринку не відбудеться", - вважає вона. 

 
Фінансова поліція 
В Україні вже у 2013 році може бути створена фінансова поліція за прикладом низки 

європейських країн, де така структура підпорядкована міністерству фінансів, пише українське 
видання російської газети "Коммерсантъ". Уряд розробив законопроект, яким передбачається 
скорочення повноважень СБУ, МВС та Генпрокуратури з розслідувань злочинів в економічній 
сфері.  

Функції податкової міліції, фінансової розвідки та оперативно-розшукової діяльності 
планується об'єднати у новому відомстві, компетенцією якого й стане виявлення та розслідування 
податково-митних порушень, фактів відмивання грошей та злочинів у банківській та бюджетній 
сферах, пише газета. 

Більш за все, на думку авторів законопроекту, "постраждає" Генпрокуратура - силове 
відомство буде позбавлено функції загального нагляду, який передбачає контроль за виконанням 
законів усіма - від міністерств до громадян, пише газета. 

 

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС 
 Дзеркало тижня 

30.05.2012. Єврокомісія дала детальні рекомендації по економіці всіх 
27-ми країн Євросоюзу 
 Пропозиції Єврокомісії складають близько 1,5 тис. сторінок детального аналізу по країнах ЄС. 
Заступник голови Єврокомісії Оллі Рен назвав їх «безпрецедентним досвідом аналізу європейської 
економіки». 
  Європейська комісія схвалила в середу, 30 травня, найважливіший у році пакет економічних 
пропозицій, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу. 
  «Ми визначили стан здоров'я бюджетної та економічної ситуації кожного із 27 держав-
членів, і ми запропонували лікування», — сказав Баррозу на прес-конференції в Брюсселі. 
  Він зазначив, що пакет містить специфічні рекомендації для кожної країни щодо проведення 
необхідних реформ, які повинні привести до фінансової стабільності, відновлення економічного 
зростання та зайнятості. 
  Крім того, в документі є рекомендація по зоні євро в цілому і окремий розділ по 12 країнам 
ЄС, які повинні якомога швидше усунути макроекономічні дисбаланси. 
  Усього пропозиції складають близько 1,5 тис. сторінок детального аналізу по країнах ЄС. 
  Виступив з окремою прес-конференцією щодо тих же економічних рекомендацій заступник 
голови Єврокомісії Оллі Рен і назвав їх «безпрецедентним досвідом аналізу європейської 
економіки». 
  Лейтмотивом усього виступу глави Єврокомісії стала необхідність, незважаючи на деякі 
ознаки поліпшення, подальшого збільшення зусиль в економічній сфері і особливо все більшої 
економічної інтеграції. 
  Баррозу зазначив, що є певне поліпшення в області державних фінансів, але «ми не досягли 
наших цілей, і треба подвоїти зусилля». На національних рівнях держави-члени ЄС сприйняли 
всерйоз рекомендації Брюсселя за минулий рік, але зусилля мають бути продовжені, щоб їх 
економіки «встали на рейки». У реалізації структурних реформ є певний прогрес, але також 
вжитих зусиль все ще недостатньо. 
  «Треба йти далі і швидше», — сказав глава Єврокомісії. 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Підсумки Чикгського  саміту НАТО: нова хвиля розширення Альянсу 
відбудеться у 2014 році, в якій Україна залишається за бортом 

системи євроатлантичної безпеки 
 
Беручи до уваги обраний Україною курс на позаблоковість та її неучасть у 

жодних військових формуваннях, теоретично можна було б припустити, що й 
взаємини офіційного Києва з НАТО мали б бути зведені до мінімуму. Проте низка 
суб’єктивних/об’єктивних обставин, поєднаних із важливістю визначення 
української позиції на міжнародній арені, залишає  вітчизняному керівництву все 
менше і менше можливостей для балансування на межі Схід – Захід. Тим більше, 
що наразі обидва «полюси» зовнішньої політики України вимагають від неї 
активної функціональної діяльності.  

Третій прихід на російський президентський олімп В.Путіна у поєднанні із 
тиском європейського співтовариства поставили українське керівництво перед 
необхідністю чітко визначитися із власним політичним майбутнім, а відтак – і 
вирішити, яких цінностей і в якій мірі дотримуватися. Відповідно, рішення 
звернутися до третього, політично нейтрального партнера, котрий виходив би із 
суто прагматичного інтересу взаємодії з Україною, змусило Київ вкотре шукати 
підтримки в НАТО (від взаємодії з якою влада, по суті, офіційно відмовилась, 
проголосивши так званий «позаблоковий статус» ще 2010 року).  

Однак, наслідки ювілейного XXV саміту НАТО в Чикаго (20-21 
травня 2012 року) довели безпрецедентність українського становища: 
привітавши «готовність України до продовження політичного діалогу та 
взаємодії» та високо оцінивши внесок нашої держави в операції під керівництвом 
Альянсу, у фінальній Декларації Саміту, НАТО висловила «стурбованість 
правосуддям в Україні», кваліфікованим як «вибіркове». Це означає, що 
Північноатлантичний альянс закликав владу держави «до усунення недоліків у 
системі судочинства» та «забезпечення вільних і справедливих парламентських 
виборів цієї осені». Тож недивно, що Україна, котра раніше завше вважалася 
одним із основних партнерів організації, під час Саміту була представлена лише 
на зустрічі глав держав та урядів країн-учасниць Міжнародних сил 
сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані. 

Послідовно підтримуючи реалізацію Лісабонської стратегії НАТО, яка 
передбачає поетапне завершення спільної військової операції в Афганістані до 
кінця 2014 року, наша держава схвально сприйняла рішення Альянсу щодо 
виведення військових формувань із території цієї країни до 31 грудня 2014 року. 
Крім того, на відміну від керівництва Франції, Канади чи Австралії, котрі 
заявляють про дострокову передислокацію військових формувань своїх країн на 
батьківщину ще до завершення відведеного терміну, Президент України Віктор 
Янукович заявив про цілковиту підтримку «продовження тісної співпраці з 
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Афганістаном у рамках політики довготривалого партнерства на 2015-2024 роки 
та на подальшу перспективу», що передбачено новим Стратегічним планом НАТО 
щодо Афганістану. 

 Відповідно, прагнемо, по-перше, не опинитися у цілковитій ізоляції, 
зважаючи на ситуацію, що склалася із правами людини та системою 
правосуддя в Україні.  

По-друге, напрацювати вигідні для держави зв’язки і налагодити, по 
суті, безкоштовне підвищення кваліфікації представників власних Збройних 
Сил. Адже окрім поповнення українського персоналу інструкторами армійської 
авіації в серпні 2012 року, Україна готова продовжити співпрацю щодо 
використання нашої стратегічної транспортної авіації згідно з Меморандумом між 
Урядом України та командуванням НАТО в контексті завершення військової 
операції в Афганістані та співпрацювати в рамках Проекту підготовки фахівців з 
Афганістану та країн Центральної Азії, які спеціалізуються на боротьбі із 
нелегальним обігом наркотиків. Також було підтверджено готовність 
України приєднатися до датської ініціативи «Коаліція відданих 
контрибуторів» та зобов’язання і надалі надавати транзитний 
коридор для доставки необхідних для МССБ вантажів. Останній хід, 
зважаючи на перекриття транспортних коридорів Пакистаном, є доволі 
продуманим: спостерігаючи за пошуком НАТО альтернативних 
шляхів доставки вантажів (наприклад, підписання угоди про транзит 
наземних вантажів із Киргизстаном), Україна цілковито може 
розраховувати на схвальне вирішення питання та, як наслідок, 
нарощування співпраці з Альянсом.  

Аналізуючи двосторонні зустрічі, проведені В.Януковичем у рамках 
Саміту, можна припустити, що їхня значимість не поступалася самому зібранню, 
адже формат «віч-на-віч», а також обмежене коло візаві визначалося суто на 
основі прагматичного взаємовигідного інтересу. Так, зустріч із президентом 
Республіки Польща Броніславом Коморовським найімовірніше стосувалася 
майбутнього Чемпіонату Європи з футболу та просування українських позицій на 
європейському терені у світлі не надто позитивного ставлення до офіційного 
Києва з боку німецького та французького політикумів, імовірного «бойкоту» 
«Євро – 2012», а також відмови лідерів більшості європейських держав від участі у 
Саміті ЦЄІ, що мав відбутися за українського головування на початку травня 2012 
року в Ялті. Перемовини Віктора Януковича з президентами Румунії та Туреччини 
– Траяном Бесеску й Абдуллахом Гюлем, – швидше за все, стосувалися 
майбутнього розміщення натовської системи ПРО на території даних держав. 
Адже їхня безпосередня територіальна близькість до українських кордонів робить 
можливою як подальшу співпрацю у цьому напрямі, так і ставить Україну під 
перехресний вогонь суперечностей Альянсу з Росією. 

Переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм, певно, були 
«найбільш значущими» для Києва. Адже завдяки доступу Кабула до 4,1 млрд. 
дол. США, які щорічно направлятимуться світовим співтовариством на 
відновлення країни, наша держава зможе отримати у цьому регіоні нові, вигідні 
для себе контракти. Відтак, президенти України та Афганістану домовилися про 
створення спільної міжурядової комісії з питань торгово-економічного 
співробітництва, котра має в майбутньому розробити широкий спектр положень 
щодо будівництва різних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури в 
Афганістані, а також ремонту військової техніки часів СРСР. До речі, перед 
завершенням Саміту український уряд схвалив проект президентського указу, 
згідно з яким офіційний Київ також надасть Кабулу гуманітарну допомогу в 
розмірі 1,5 млн. дол. США. Кошти частинами (по 500 тис. дол) 
перераховуватимуться на потреби афганського уряду в період з 2015 по 2017 роки.  
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Однак, найактуальнішими наразі виявилися зустрічі 
В.Януковича з лідерами країн, які мають потенційні можливості 
для диверсифікації вітчизняного ринку енергоносіїв та 
налагодження власного видобутку вуглеводнів із метою зменшення 
енергозалежності нашої країни від північної сусідки. Тож, окрім 
традиційних перемовин із лідером Азербайджану, Віктор Янукович провів зустрічі 
із президентом компанії «ExxonMobil Exploration» Стівеном Грінлі та віце-
президентом компанії «Chevron» із питань розвідки і видобутку нафти і газу в 
Європі, Євразії та країнах Близького Сходу Ієном Макдоналдом. Як відомо, 14 
травня 2012 року Кабінет Міністрів України оголосив результати роботи 
Міжвідомчої комісії із визначення компаній-переможців, що видобуватимуть 
вуглеводні в межах Олеської (Львівська та Івано-Франківська області) та Юзівської 
(Харківська та Донецька області) газоносних ділянок. Переможцем конкурсу на 
розробку Олеської ділянки (ресурс якої оцінюється в 2,98 трлн. куб. м газу) стала 
компанія «Chevron». Можливо, Україні таки вдасться налагодити співпрацю в 
цьому руслі, однак і надалі основною умовою виступатимуть, усе ж, не переговори 
чи владні домовленості, а створення на території держави сприятливих умов для 
належного бізнес-клімату в залученні прозорих іноземних інвестицій.  

Ще одна важлива тема, котра активно обговорювалася на Саміті НАТО, – 
розміщення системи ПРО в Європі, яка відтепер переходить у стадію 
«проміжної готовності». Це означає, що в Середземному морі розміщуватимуться 
американські військові кораблі, озброєні ракетами-перехоплювачами, а в 
Туреччині почне діяти радарна установка. Загалом, у першій фазі проекту 
візьмуть участь Польща, Румунія, Іспанія, Нідерланди, Туреччина та Чехія. 
Зрозуміло, що у даному випадку країни-члени НАТО не уникнуть жорсткої реакції 
з боку РФ. Остання вимагає від Альянсу юридичних гарантій ненаправлення 
елементів ПРО проти російських ракетно-ядерних сил. Однак, за результатами 
Саміту, його учасники спромоглися схвалити лише політичну заяву, 
підтвердивши, що протиракетна оборона НАТО не спрямована проти Росії і не 
підриватиме її стратегічні сили стримування. Таким чином, 
Північноатлантичний альянс надає лише політичні гарантії того, 
що система ПРО не підриватиме російську безпеку, а відтак – не 
можна сподіватися й на вирішення цього питання, куди, безперечно, 
буде втягнуто й Україну відповідно до російських стратегічних 
інтересів. 

Єдине, що вже точно не стосуватиметься нашої держави, – вступ до лав 
Альянсу на правах країни-члена. Хоча, згідно Вашингтонського договору, «двері 
НАТО залишатимуться відчиненими для всіх європейських демократій», наразі 
підтримку своїх інтеграційних зусиль зі вступу до НАТО отримали 
лише Грузія, Македонія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, а в 
майбутньому «зелене світло», певно, заблимає й для Сербії. Очевидно, що нова 
хвиля вступу цих країн-аспірантів до НАТО, згідно із зобов’язаннями 
Бухарестського саміту, відбудеться у 2014 році.  

 Грузія, котра до Бухарестського саміту НАТО 2008 року мала у 
цьому ключі рівні з Україною шанси, отримала не лише своєрідне 
підтвердження набуття перспективи членства в Альянсі, а й гарантію 
захисту своїх територіальної цілісності і суверенітету. Адже, на думку 
НАТО, 2008 року влада цієї країни не вдавалася до насильства щодо Абхазії та 
Південної Осетії, які підтримує Росія, та сприяла проведенню в країні 
демократичних реформ. Відповідно, навіть наявність територіальних суперечок не 
стає на заваді приєднанню країни до Організації. Та й у випадку із Грецією та 
Туреччиною таких перепон свого часу також не існувало. Тобто, за наявності 
владного бажання та спрямування зовнішньої політики країни у правильне русло, 
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українські високопосадовці також «не мали б розв’язувати жодних прикордонних 
проблем». 

Та сьогодні маємо вдовольнятися статусом країни-
контрибутора безпеки в Афганістані, не маючи жодних привілеїв чи 
переваг, котрі давала Україні хоча б Хартія про особливе 
партнерство 1997 року. Точніше, цим становищем Києва може 
більше вдовольнитися НАТО, не будучи вимушеною надавати нашій 
країні якихось гарантій її безпеки чи якимось чином відповідаючи за 
її стабільність. Отже, наразі спостерігаємо не лише європейське, а 
й євроатлантичне відсторонення провідних акторів політичної 
арени, що, зрештою, може призвести до цілковитої ізоляції держави 
на міжнародному рівні і, відповідно, – повернення її до рубіжної зони 
російських інтересів із явним креном у східному напрямі.  
 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

OSP-UA.INFO  

22.05.2012. Чиказький саміт НАТО: політичний тріумф України та 
остаточна поразка Януковича   

Інтернет-портал OSP-UA.INFO взяв коментар у експерта з міжнародних відносин, 
президента Центра європейських та трансатлантичних студій Олексія Коломійця щодо результатів 
візиту В. Януковича на саміт НАТО в Чикаго. 

Олексій Коломієць: 
Янукович їхав на саміт в Чикаго, перебуваючи у фундаментальній міжнародній ізоляції, з 

єдиною надією вирватися із цього агонізуючого стану, який все більше та більше стає небезпечним 
для конституційного ладу в Україні.  Янукович зазнав глибинної поразки в Чикаго. Окрім участі в 
засідання сесії НАТО, присвяченій Афганістану, Януковичу і його команді відмовили брати участь 
в двох надважливих стратегічних сесіях в рамках цілої програми Чиказького саміту. 

Перша сесія була присвячена розвитку відносин Альянсу з ключовими партнерами НАТО 
(13 держав) і в цьому списку України не було. України як держави-партнера, що бере участь майже 
в усіх операціях під проводом Альянсу. На засіданні на рівні міністрів закордонних справ країн-
членів НАТО були запрошенні 4 країни, як найбільш вірогідні держави майбутні члени НАТО ( 
Македонія, Чорногорія, Грузія та Боснія та Герцеговина). України в цей список також не внесли. 
Таким чином, відбувся крах зовнішньої, без пекової та оборонної політики України по відношення 
до країн НАТО, одразу за крахом у відносинах із Європейським Союзом. Це крах самої «доктрини 
Януковича». 

Але саміт в Чикаго став глобальною перемогою для України. В Чиказькій Декларації саміту 
НАТО в параграфі 35, повністю присвяченій Україні, вперше в історії НАТО зазначено «незалежна, 
суверенна та стабільна Україна надзвичайно прихильна до демократії та верховенства права є 
ключем євроатлантичної безпеки». Такої фрази Альянс за всю свою історію по відношенню до 
інших держав, можливо, нікому не надавав. Повністю підтверджується політика «відкритих 
дверей» для України, яка базується на рішеннях Бухарестського та Лісабонського самітів. Крім 
того, положення політики «відкритих дверей» окремо підтверджується в параграфі 25 Чиказької 
Декларації саміту НАТО. 

Таким чином, рішення Чиказького саміту, затвердили повний, остаточний та 
безповоротний крах зовнішньої, безпекової та оборонної політики Януковича та його кліки. В 
умовах, що склалися, як і передбачали провідні експерти України у сфері зовнішніх відносин, 
оборони та безпеки, єдиний, безумовний пріоритет зовнішньої безпекової політики України є 
набуття повного членства в НАТО. За цих умов Януковичу залишається тільки одне – подати у 
відставку. 
 

Дзеркало тижня 

23.05.2012.  У Януковича запевняють, що Меркель його не ігнорувала  
Зустріч Віктора Януковича з Ангелою Меркель під час саміту НАТО в Чикаго, за словами 

радника президента, не планувалася, мовляв, тому що немає приводу, щоб говорити про відмову 
канцлера Німеччини спілкуватися з Януковичем. 
    Окрема зустріч президента Віктора Януковича з федеральним канцлером Німеччини 
Ангелою Меркель під час саміту НАТО в Чикаго не планувалася жодною зі сторін. 
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 Про це заявив радник президента — керівник Головного управління з питань міжнародних 
відносин Андрій Гончарук, коментуючи інформацію про те, що Меркель відмовилася спілкуватися 
з Януковичем. 

 «Ні спілкування, ні окрема зустріч не планувалися ні німецькою, ні українською стороною. 
Але під час “tour de table» керівники двох держав привітали один одного”, — зазначив він. 

 «Таким чином, я взагалі не бачу питань для якихось додаткових коментарів 
контрпродуктивного характеру», — додав Гончарук. 

 Він також запевнив, що візит президента до США для участі в засіданні глав держав і 
урядів країн — учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані був плідним. 

 «Візит в Чикаго був ефективним, діловим і з конкретними домовленостями. Про це 
свідчать ті двосторонні зустрічі, які президент України провів зі своїми колегами з Польщі, Румунії 
та Афганістану», — резюмував чиновник АП. 
  Як відомо, під час саміту НАТО в Чикаго канцлер Німеччини пройшла повз президента 
Януковича, не зупинившись, щоб поспілкуватися.  
 

Дзеркало тижня 

24.05.2012.НАТО не буде підштовхувати Україну до перегляду 
позаблоковості 

НАТО буде продовжувати співпрацю з Україною в рамках річної національної програми, 
щоб «проекти, схвалені як частина нацпрограми, виконувалися і приносили практичні 
результати». 
  Північноатлантичний альянс поважає рішення офіційного Києва про позаблоковість і не 
має наміру підштовхувати Україну до перегляду оборонної політики. 

 Про це 24 травня заявила заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань 
громадської дипломатії Стефані Бабст під час відеоконференції Київ-Брюссель. 

 «Ми поважаємо рішення українського уряду про позаблоковість і не маємо наміру 
підштовхувати когось, у тому числі, Україну, до перегляду своєї оборонної політики», — сказала 
вона. 

 Бабст підкреслила, що НАТО буде продовжувати співпрацю з Україною в рамках річної 
національної програми, щоб «проекти, схвалені як частина нацпрограми, виконувалися і 
приносили практичні результати». "І, щоб ми — як у Києві, так і в Брюсселі — могли дійсно 
сказати, що рухаємося вперед у практичному сенсі", — додала вона. 

 Представник НАТО також додала, що альянс привітав участь президента України Віктор 
Януковича в саміті у Чикаго, під час якого український лідер вказав на зобов'язання країни з 
надання допомоги Афганістану, а також залучення до операції НАТО в районі Африканського Рогу 
«Океанський щит». 

 Зазначимо, що майже половина українців досі вважають НАТО «агресивним 
імперіалістичним блоком» і бояться бути втягнутими у військові конфлікти. 

 
Дзеркало Тижня 

25.05.2012. Чиказька школа економії  
Підбиваючи підсумки Чиказького саміту НАТО, Генсек організації Андерс Фог Расмуссен 

назвав його «дуже успішним». Можливо, зустріч у Чикаго і стала менш резонансною порівняно із 
«самітами розширення», але цього разу Північноатлантичний Альянс, стимульований умовами 
жорсткої економії, дійшов згоди щодо трьох ключових на сьогодні питань: домовився про 
майбутнє Афганістану, почав утілювати концепцію «розумна оборона» і визначився зі своїми 
ключовими партнерами. За великим рахунком, від успішності вирішення цих питань залежить, чи 
зуміє ця трансатлантична організація колективної безпеки пережити перехідний період 
трансформації і стати ефективною в майбутньому.  

 А яким є результат для України, яка позиціонує себе не тільки як «будівельний майданчик 
Сходу і Заходу», а й особливим партнером НАТО, що виконує Річну національну програму 
співробітництва з Альянсом?  

 Тільки завдяки Афганістану Україна не опинилася на периферії глобальної політики, а 
український президент отримав нечасту нині для нього можливість з’їздити «західніше від Бреста і 
Варшави». І якщо під час Сеульського саміту з ядерної безпеки Вашингтон змушений був 
погодитися на зустріч Барака Обами з Віктором Януковичем, який виконав свою обіцянку вивезти 
з країни високозбагачений уран, то нині Альянс не міг не запросити на свій саміт у Чикаго главу 
держави, який відправив до складу міжнародних сил 23 своїх військовослужбовців. На цьому 
«мед» для Віктора Федоровича й закінчився. Оскільки, прийнявши запрошення взяти участь у 
засіданні Північноатлантичної Ради у форматі країн—контриб’юторів Міжнародних сил сприяння 
безпеці в Афганістані, Віктор Янукович особисто відчув ту «м’яку ізоляцію», у відсутності якої ще 
кілька днів тому переконував українських громадян з екранів телевізорів.  
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 У той час як інші глави делегацій активно спілкувалися одне з одним у кулуарах саміту, то 
керівник української — здебільшого «тинявся» в його коридорах.Чи не найбільшим досягненням 
президентського протоколу можна вважати організацію зустрічі свого патрона із президентами 
Афганістану, Азербайджану, Туреччини і вже тим паче з віце-президентом (!) компанії «Шеврон-
Європа, Євразія, Близький Схід» Йєном Макдональдом. Останній, до речі, навіть не входить до 
складу ради директорів компанії материнської «Шеврон»…  

 Ну а під час зустрічей з тими небагатьма європейськими політиками, які все ж таки 
погодилися поспілкуватися з Януковичем — президентами Польщі Коморовським і Румунії 
Бесеску, його співрозмовники говорили переважно про внутрішню ситуацію в Україні, справу 
Тимошенко та українські перспективи політики євроінтеграції. Та й у тексті підсумкової декларації 
саміту альянс приділив досить багато уваги внутрішньополітичній ситуації в нашій країні. Для 
євроатлантичних партнерів України поведінка української влади є настільки неприйнятною, що 
НАТО не могло не висловити своєї тривоги щодо вибіркового застосування правосуддя та 
політично мотивованого переслідування лідерів опозиції.  

 Утім, можливо, поїздка українського президента в Чикаго виявилася більш 
результативною. Як повідомило DT.UA джерело в президентському оточенні, Віктор Янукович усе-
таки зустрівся в кулуарах саміту з Бараком Обамою. Під час нетривалої розмови американський 
президент висловив вдячність своєму українському колезі за те, що він виявився людиною слова, 
— нагадаємо, йдеться про виконання Віктором Януковичем обіцянки вивезти з України 
високозбагачений уран; за збереження присутності представників нашої країни у складі 
Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, а також за відмову Києва від продажу Тегерану 
зварювальних технологій, що їх Вашингтон розглядає як технології подвійного призначення. Про 
Юлію Тимошенко під час зустрічі, за свідченням нашого джерела, не було сказано ані слова.  

 Як повідомили DT.UA у прес-службі Посольства Сполучених Штатів в Україні, президенти 
Обама і Янукович сиділи неподалік один від одного під час засідання Північноатлантичної ради, 
присвяченої Афганістану,  і між ними «відбувся обмін люб’язностями». Що ж до офіційної зустрічі, 
то її не було, вона й не планувалася. 

 Хоча сьогодні йдеться поки що тільки про «м’яку ізоляцію» президента, проте тривала 
криза у відносинах України з країнами демократичного співтовариства не тільки загрожує, а й уже 
призвела Київ до зниження його і так невеликої ваги у світовій політиці, відсторонення від 
«глобального розв’язання глобальних проблем». Саміт у Чикаго це яскраво продемонстрував.  

 Спілкуючись із представниками політико-військової організації, її країн-членів, часто 
доводиться чути: Україна так само значима для НАТО. Альянс не може ігнорувати геополітичне 
розташування нашої країни, проходження через її територію газотранспортної системи і 
транспортних комунікацій. У його інтересах, щоб на східному кордоні Польщі була стабільна 
країна. «Незалежна, суверенна і стабільна Україна, віддана демократичним цінностям і принципу 
верховенства права, відіграє ключову роль у підтриманні євроатлантичної безпеки», — 
зазначається в декларації саміту, в якій НАТО знову нагадав про політику «відкритих дверей» і 
рішення Бухарестського та Лісабонського самітів. Водночас зацікавленість альянсу в Україні падає.  

 Наприклад, у Києві постійно повторюють, що один із провідних контриб’юторів 
миротворчих операцій, у тому числі й тих, які проводить НАТО, — Україна: вона бере участь у 
місіях Північноатлантичного Альянсу в Косово, Іраку, Афганістані, антитерористичній операції 
«Активні зусилля» та операції з протидії піратству «Океанський щит». Але на Чиказькому саміті 
наша країна навіть не увійшла до числа тих тринадцяти «спеціальних партнерів», які брали участь 
в організованому альянсом окремому засіданні на рівні глав держав. Це країни, які найактивніше 
допомагають НАТО в забезпеченні євроатлантичної безпеки людськими, технічними та 
фінансовими ресурсами. До числа ключових партнерів увійшли Грузія (!), Йорданія, Катар, ОАЕ, 
Марокко, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і Японія, а також «нейтрали» — Австрія, 
Швеція, Швейцарія, Фінляндія. Який же тоді статус України у відносинах з альянсом? Як завжди, 
«особливий», який ні до чого не зобов’язує?  

 Візьмімо Грузію, невелику країну, керівництво якої розглядає Київ як безальтернативного 
лідера в регіоні. У той час як Україна взяла участь тільки в засіданні, присвяченому Афганістану, 
Грузія стала учасником відразу трьох заходів саміту — засіданнях глав держав та урядів, 
присвячених Афганістану та «спеціальним партнерам», а також зустрічі міністрів закордонних 
справ країн-аспірантів, тобто групи країн, які стоять на шляху членства в НАТО. І це попри те, що 
Тбілісі так і не отримав ПДЧ!  

 Активність грузинського керівництва на євроатлантичному напрямку привела до того, що, 
за словами держсекретаря Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, восени цього року Грузія стане 
найбільшим контриб’ютором операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані серед 
держав, які не входять до складу альянсу. Клінтон також заявила, що на наступній зустрічі глав 
держав НАТО має бути розглянуте питання про розширення цього союзу. І хоча конкретних 
термінів вступу Грузії в альянс у Чикаго не оголошено, цілком можливо, що в 2014-му ця країна 
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таки стане членом НАТО, як це й прогнозує Михайло Саакашвілі. Якщо, звичайно, на той час не 
станеться форс-мажорів, наприклад, не відбудеться ще одного російського вторгнення.  

 Зацікавленість альянсу в Грузії означає, що ця невелика країна вирішує не тільки питання 
своєї безпеки. Вона збільшує вагу Тбілісі в ухваленні рішень щодо глобальних проблем, підвищує 
його значимість в очах ключових геополітичних гравців. Звичайно, можна не помічати й 
малесенького Люксембургу. Але думка цього герцогства набуває вагомості при виробленні 
альянсом консенсусу.  

 Україна ж, проголосивши позаблоковий статус, ініціювавши кризу у відносинах з 
Європейським Союзом і Сполученими Штатами, з власного бажання забивається в куток шахової 
дошки, внаслідок чого позиція Києва стає менш значимою для НАТО і його членів. «У 1994 році 
Україна була одним з п’яти пріоритетних партнерів альянсу. Судячи з декларації Чиказького 
саміту, сьогодні Україна (на відміну від Йорданії, Марокко та Нової Зеландії) не є навіть однією з 
тринадцяти», — зазначив у своєму коментарі для DT.UA старший науковий працівник 
Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Джеймс Шерр. При цьому 
українські політики, у тому числі й опозиційні, ображаються на країни — члени ЄС і НАТО, наче 
мантру повторюючи: «Захід здав нас Росії». «Завжди важко допомагати країні, яка сама собі 
шкодить. Але іноді це можливо. Якщо Україна є ключовою для євроатлантичної безпеки, то НАТО 
не повинно робити менше, ніж можливо», — переконаний Джеймс Шерр. 

 Чи усвідомлюють у Києві наслідки «лукашенкізації» країни та політики загострення 
відносин із Заходом? У тому числі і в контексті відносин із Росією? Чи розуміють представники 
нинішньої української влади всі негативні наслідки вакууму безпеки, в якому опинилася Україна 
після прийняття рішення про позаблоковий статус? Чи допомогла наочна ілюстрація «м’якої 
ізоляції» у Чикаго зрозуміти, чим загрожує політика, яку проводить Банкова? Схоже, ні. За 
інформацією DT.UA, на Банковій вважають, що немає реальної загрози застосування Сполученими 
Штатами індивідуальних санкцій, і реакція Вашингтона на справу Тимошенко — це, швидше, 
ритуал: для Обами та його спонсорів більше важить те, що робить для них Київ (уран, Афганістан 
тощо). І якщо в Європі PR-кампанію Януковича програно, то в основному це сталося, переконані 
на Банковій, через позицію канцлера Ангели Меркель, яка ініціювала також і політичний 
остракізм соціаліста Франсуа Олланда під час президентської кампанії у Франції. Наші 
зовнішньополітичні «світочі» вважають: коли Меркель піде вслід за Саркозі, українська влада 
вирішить усі проблеми. І Європу, як і Сполучені Штати, «попустить». 

 Поки що ж інстинкт самозбереження і бажання засвітитися в колі обраних диктує 
українській владі традиційний для неї спосіб залишатися на плаву. Під час виступу на засіданні 
Північноатлантичної ради Віктор Янукович заявив, що Україна готова продовжити 
співробітництво по використанню своєї стратегічної транспортної авіації в завершальній фазі 
військової операції в Афганістані. Раніше Україна вже приєдналася до проекту підготовки фахівців 
з Афганістану та країн Центральної Азії, які спеціалізуються на боротьбі з нелегальним обігом 
наркотиків. Через день після завершення Чиказького саміту на засіданні українського уряду було 
схвалено проект указу президента, що передбачає в 2015—2017 роках щорічно виділяти 
Афганістану 500 тис. дол. Мабуть, в Україні ці гроші могли б принести значно більше користі 
лікарням, хоспісам, дитячим будинкам… 

 Та всі ці ініціативи висуваються заради того, щоб український президент, долучаючись до 
світової політики, міг і далі брати участь у зібраннях політичної прем’єр-ліги та в групових 
фотозйомках разом із лідерами провідних країн світу, навіть попри зростання критики з боку ЄС і 
НАТО…   

Києву цілком, може, вдасться його стратегія реагування на ситуативні потреби Брюсселя та 
Вашингтона. Адже Афганістан ставить перед альянсом складні завдання. І одне з них — як вийти з 
цієї країни, щоб у ній збереглася хоча б якась подоба стабільності? Ухвалення ж Парижем рішення 
про дострокове виведення французьких військовослужбовців із цієї країни тільки підсилює 
невизначеність. Як і те, що Хамід Карзай 2014 року збирається покинути пост глави держави. Але 
негативне ставлення громадськості Сполучених Штатів та європейських держав до операції, в 
результаті якої загинули тисячі військовослужбовців Міжнародних сил сприяння безпеці, 
економічна криза й режим твердої економії змушують НАТО і його членів якомога швидше зняти 
зі своєї шиї цей дорогий тягар. У цій ситуації в альянсі раді будь-якій допомозі. 

 У Чикаго було затверджено план з виводу військ до кінця 2014 року. Він передбачає 
передачу афганським силам безпеки основної відповідальності за ведення бойових дій на території 
країни до середини наступного року. Війська коаліції при цьому будуть на допоміжних ролях аж до 
завершення їх виведення до кінця 2014 року. І кожна країна сама визначатиме темпи виведення 
своїх контингентів, узгоджуючи їх з партнерами по коаліції. Очікується, що кількість 
співробітників афганських сил безпеки зросте нинішнього року до 352 тис. До них поступово 
переходитиме відповідальність за забезпечення безпеки в країні. Альянс і його союзники також 
зобов’язуються щорічно виділяти Кабулу 4,1 млрд. дол. на забезпечення безпеки. Цей бюджет 
переглядатиметься залежно від ситуації в Афганістані. 
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 Експерти висловлюють цілком обґрунтовані сумніви, що до 2015 року афганські сили 
безпеки будуть готові повністю взяти на себе забезпечення безпеки в країні. Але члени альянсу та 
його партнери повні бажання якомога швидше покинути Афганістан. (Хоча їх представники й 
заявляють про намір зберегти певну військову присутність і після 2014 року, вона, скоріш за все, 
буде у вигляді групи інструкторів і радників.) У цій ситуації одним із ключових елементів стратегії 
виходу альянсу з Афганістану є позиція Пакистану. По-перше, це країна, через яку найзручніше 
транспортувати як вантажі Міжнародних сил сприяння безпеці, так і власне сам міжнародний 
контингент. По-друге, Ісламабад має контакти з талібами. І цими зв’язками в альянсі спробують 
скористатися для встановлення стабільності в Афганістані після 2014 року.  

 Та нині головне завдання — домогтися від пакистанського керівництва згоди на 
поновлення транзиту через пакистанську територію вантажів для міжнародного контингенту. 
Адже Пакистан закрив транзит вантажів НАТО через свою територію в листопаді минулого року 
після того, як 24 пакистанські військовослужбовці стали жертвами помилкового авіаудару альянсу. 
І хоча в Чикаго Барак Обама не зумів добитися від пакистанського президента Асіфа Алі Зардарі 
позитивної відповіді, експерти вважають, що це тільки справа часу: американці своєї мети 
досягнуть.  

 Та й так Чиказький саміт став досить успішним для Барака Обами, який тепер може 
сказати своїм виборцям: дану ним під час виборчої кампанії 2008 року обіцянку про те, що 
американці покинуть Афганістан, буде виконано. Це може додати голосів кандидатові від 
Демократичної партії на майбутніх президентських виборах, оскільки в Сполучених Штатах 
зростає невдоволення участю американських військовослужбовців в афганській воєнній кампанії 
та зростанням фінансових витрат на утримання контингенту. Тому тема Афганістану тісно 
перепліталася з питанням діяльності політично-військової організації в умовах твердої економії 
коштів: Сполучені Штати, які несуть основний фінансовий тягар витрат альянсу, як ніхто інший 
зацікавлені в реалізації плану реформ.  

 Політика «розумної оборони», яка передбачає підвищення обороноздатності НАТО за 
рахунок розширення співробітництва всередині організації та спільного фінансування нових 
технологій (тобто збільшення ефективності дій при зменшенні кількості коштів, які на ці дії 
витрачаються), є масштабною реформою політично-військового союзу. Але чи зможе альянс 
реалізувати ці глобальні плани, розраховані до 2020 року? У керівництва альянсу, в столицях 
держав-членів є політична воля зробити це. Адже на кону життєздатність політично-військового 
союзу. Але серйозною перешкодою на шляху реалізації політики «розумної оборони» може стати 
не тільки опір оборонно-промислового лобі та середнього апарату чиновників урядів країн — 
членів альянсу, які вбачають у цій програмі реформ не тільки загрозу обороноздатності своїх 
держав, а й розбіжності у виборі пріоритетів розробки тієї чи іншої зброї і, власне, самі фінансові 
можливості учасників Організації Північноатлантичного договору. 

 Утім, як продемонстрував саміт, фінансові та інші проблеми альянсу жодним чином не 
позначаться на планах НАТО щодо протиракетної оборони в Європі. У перший же день генсек 
альянсу оголосив про завершення першої фази розгортання ЄвроПРО, а у своїй декларації НАТО 
знову запевнило Москву, що його система протиракетної оборони «не спрямована проти Росії й не 
підірве російські стратегічні сили стримування». І хоч як би російські генерали стукали кулаком, 
погрожуючи превентивним ударом, а російський президент ігнорував зустрічі у форматі Росія—
НАТО, Організація Північноатлантичного договору й далі не збирається надавати Кремлю 
юридичні гарантії неспрямованості ЄвроПРО проти Російської Федерації. І з цією реальністю в 
російській столиці змушені будуть змиритися.  

 Ну а Київ, своєю чергою, повинен визначити своє ставлення до ЄвроПРО та перспектив 
практичного співробітництва в цій сфері. Чи на Банковій готуються до того, щоб знову в останню 
хвилину витягнути джокера з рукава? 

 
Мій вибір – НАТО 

31.05.2012. Україна стає все менш значущою для НАТО 
Україна, проголосивши позаблоковий статус, ініціювавши кризу у відносинах з ЄС і США, 

стає все менш значущою для НАТО та його членів. 
 Таку думку ZN.UA висловив старший науковий співробітник Королівського інституту 

міжнародних відносин Chatham House Джеймс Шерр. 
 "У 1994 році Україна була одним з п’яти пріоритетних партнерів альянсу. Судячи з 

декларації Чиказького саміту, сьогодні Україна (на відміну від Йорданії, Марокко та Нової 
Зеландії) не є навіть однією з тринадцяти", — зазначив він. 

 Як повідомлялося, раніше заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань 
громадської дипломатії Стефані Бабст заявила, що альянс не має наміру "підштовхувати когось, 
зокрема, Україну, до перегляду своєї оборонної політики". 

 Шерр же вважає, що "завжди важко допомагати країні, яка сама собі шкодить". 
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 "Але іноді це можливо. Якщо Україна є ключовою для євроатлантичної безпеки, то НАТО 
не повинно робити менше, ніж можливо", — резюмував експерт. 

 
Мій вибір – НАТО 

01.06.2012. Україна і НАТО обмінюватимуться даними про 
повітряну обстановку під час Євро-2012 

Україна і НАТО домовилися про запровадження спеціального режиму обміну даними про 
повітряну обстановку на період проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. 

 Про це в Брюсселі повідомили у Місії України при НАТО. 
 "Враховуючи реальну потребу у забезпеченні дієвого контролю за повітряним простором 

під час проведення Євро-2012 в Україні та Польщі, за погодженням зі штабом Стратегічного 
командування НАТО з операцій (місто Монс, Бельгія), з 5 червня упродовж місяця Україна 
здійснюватиме обмін даними про повітряну обстановку в межах збільшеної до 200 морських миль 
зони відповідальності, одночасно отримуючи у тому ж режимі дані про повітряні об'єкти над 
прикордонними з Україною державами, зокрема над Польщею, Словаччиною, Угорщиною та 
Румунією", - йдеться у повідомленні. 

 Як пояснили у Місії України при НАТО, взаємний обмін повітряною інформацією 
сприятиме прозорості повітряного простору, зведенню до мінімуму можливих випадків його 
порушення, зменшенню інцидентів при здійсненні міжнародних польотів та буде ефектним 
інструментом боротьби з повітряним тероризмом. 

 
Мій вибір – НАТО 

03.06.2012. Українські миротворці залишаться в Афганістані після 
виведення військ НАТО 

Україна планує зберегти свою присутність в Афганістані навіть після 2014 року, коли НАТО 
виведе звідти свій контингент.  

 Про це повідомив помічник генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Дірк 
Бренгельманн.  

 "Україна пообіцяла продовжувати робити свій важливий внесок у безпеку Афганістану і 
надавати підтримку в підготовці інструкторів", - сказав він.  

 За словами Бренгельманна, на Чиказькому саміті альянсу на засіданні МССБ президент 
Віктор Янукович "пообіцяв зберегти українську присутність в Афганістані і після 2014 року".  

 "Восени цього року українські інструктори приєднаються до нас в рамках проекту Ради 
НАТО-Росія з підготовки фахівців з боротьби з наркотиками для Афганістану, країн Центральної 
Азії та Пакистану", - додав помічник генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки. 

 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 

Мій вибір – НАТО 

31.05.2012.Брайза: Визит Хиллари Клинтон в Грузию означает 
верность обязательствам, взятым на себя США перед этой 
страной 

По мнению бывшего советника госсекретаря США по европейским и евразийским 
вопросам, бывшего посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы, то, что госсекретарь США Хилари 
Клинтон примет участие в пленарном заседании комиссии американо-грузинского 
стратегического партнерства говорит о верности тем обязательствам, которые США взяли на себя 
перед Грузией. 

 "Участие Хиллари Клинтон в указанном пленарном заседании, которое будет проходить в 
Батуми, очень важно. Хартия о стратегическом партнерстве предполагает стратегическое 
партнерство между двумя странами и отражает заявления американской стороны на саммите 
НАТО в Бухаресте о том, что "Грузия станет членом альянса". Участие Хилари Клинтон в 
пленарном заседании комиссии американо-грузинского стратегического партнерства 
подчеркивает важность тех обязательств, которые США взяли на себя перед Грузией" - заявил 
агентству "Иверони" Мэтью Брайза. 

Мій вибір – НАТО 

01.06.2012. Американский сенатор-демократ Ричард Дурбин 
посетит Грузию 

Американский сенатор-демократ Ричард Дурбин (Richard Durbin) в среду, 30 мая, посетит с 
двухдневным визитом Грузию, где встретится с представителями власти и оппозиции, сообщает 
пресс-служба посольства США в Грузии. 
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 Ричард Дурбин в ходе визита проведет встречи с президентом Грузии Михаилом 
Саакашвили, представителями оппозиции и гражданского общества. 

 "На встречах американский сенатор обсудит с грузинской стороной вопросы региональной 
безопасности и отношения между Грузией и США", - говорится в сообщении. 

 Ричард Дурбин является членом комитета внешних отношений сената США. При этом он 
представляет подкомитет европейских дел сената, который занимается вопросами Кавказа, а 
также в сфере его ответственности такие организации как НАТО, ЕС и ОБСЕ. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

 

«Домовленості» про газ і українсько-російське співробітництво на 
з’їзді «Единая Россия». 

 
В той час як Москва ставить ультиматуми і вимагає  їх безумовного 

виконання, Київ відчайдушно вимолює знижки на ціну російського газу для своїх 
олігархів. Відповідно і цього разу основною метою візиту Прем’єр-міністра 
України Миколи Азарова до Москви для участі у роботі з’їзду 
загальноросійської політичної партії «Единая Россия» 26 травня 
2012 року була газова проблематика та найбільш чутливі питання двохсторонніх 
відносин.  

Під час роботи з’їзду відбулася зустріч Миколи Азарова з президентом РФ 
Володимиром Путіним та головою уряду РФ Дмитром Медведєвим, щойно 
обраним також головою партії «Единая Россия».  

Хоча, на початку зустрічі з Миколою Азаровим Володимир Путін звернув 
увагу на те, як значно виріс товарообіг між Росією та Україною, як ефективно 
може співпрацювати бізнес двох держав і висловив тверде переконання, що таку 
позитивну динаміку потрібно поширювати на всі сфери співробітництва. Крім 
того, було обговорено питання добудови 3 й 4 енергоблоків Хмельницької атомної 
електростанції, кредитування якої російською стороною, нібито, вирішено 
позитивно, тому залишається узгодити лише технічні питання. Однак, і нині 
невідомо, який саме термін буде виділено на узгодження технічних особливостей 
даних домовленостей.  

Було навіть домовлено «разом куштувати українські сири», тим самим 
доводячи, що вітчизняна продукція є цілком прийнятною для росіян. Однак і в 
даному випадку не можна говорити про беззастережну перемогу Києва. Хоча 
Росспоживнагляд і зняв ембарго на поставки сиру з чотирьох українських 
підприємств, вітчизняний сир завозитимуть до Росії невеликими партіями, в 
особливому режимі, адже нібито в українських сирах усе ще «погулює» 
масложировий баланс». Тому сторони, буцімто, вирішили «по-дружньому» 
винести ці та інші конкретні проекти співробітництва (котрі, звичайно ж, мають 
низку недопрацьованих нюансів) на засідання Міжурядової комісії 27 червня 2012 
року і довести їх на цьому засіданні до стадії практичної реалізації.  

Проте, головним у переліку наявних завдань виступає перегляд так званих 
«газових угод» 2009 року. Адже за словами очільника українського Уряду, 
Володимир Путін та Дмитро Медведєв висловили твердий намір прибрати 
питання, які затьмарюють відносини України з РФ, в тому числі в достатньо стислі 
терміни вирішити проблему газового контракту. Та, враховуючи, що Україна 
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домагається не якихось знижок, а перегляду цього контракту на нормальних 
ринкових умовах, які діють для інших партнерів Росії, важко судити, чи вдасться 
Києву такий маневр без критичних втрат. Зважаючи на попередній досвід 
співпраці з Кремлем, можна вже зараз констатувати, що ні.  

Не встигла відбутися згадана зустріч, як представники правління ВАТ 
«Газпром» заявили про відсутність домовленостей з українською стороною (навіть 
попередніх) щодо зміни існуючих контрактів. У відповідь, ідучи на чергові 
поступки Київ розраховує досягти газової знижки шляхом створення 
тристороннього газотранспортного консорціуму. Для цього вже розпочата оцінка 
вартості української ГТС. Хоча, у даному контексті існує низка передумов, через 
які нашій державі не варто було б поспішати з оцінкою вітчизняної ГТС й 
передачею її у відання новоствореного газотранспортного консорціуму Україна – 
Росія – ЄС, тим більше, що дана оцінка навряд чи виявиться об’єктивною. 

По-перше, така оцінка завше буде заниженою, адже на рівні попередніх 
результатів Москва може запропонувати Україні, наприклад, лише 3 млрд. дол. 
США у порівнянні із 20 млрд. дол. 

По-друге, розподіл контролю над ГТС у форматі 30% – 30% – 30% не є 
ефективним: Україна має залишити за собою щонайменше 50% акцій у даному 
консорціумі. Тим більше, що вже маємо приклад литовської «Lietuvos dujos», 
котра була розділена лише на два підприємства, залишивши за «Газпромом» 
право збуту газу, а не контролю за литовською ГТС. 

По-третє, ДК «Укртрансгаз» має 12 підземних газових сховищ 
загальною активною місткістю близько 31 млрд. куб. м. Підземні сховища газу є 
складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її 
територією, а тому можуть бути залишені під контролем української сторони, яка 
може надати для модернізації у рамках консорціуму лише транзитну частину ГТС. 

По-четверте, російський «Газпром», який погрожує Україні 
перенаправити більшу частину транзиту газу в обхідний газопровід «Північний 
потік», тепер навряд чи зуміє реалізувати цю загрозу через нещодавнє рішення 
Єврокомісії, яке обмежило «Газпром» в обсязі прокачування газу через 
«Північний потік» до 50% потужності газопроводу. Адже згідно з третім 
енергопакетом ЄС інші 50% його потужності мають резервуватися під доступ 
інших постачальників газу. Тому РФ зможе направити до Європи цим шляхом 
лише 27,5 млрд. куб. м газу щорічно із необхідних 150 млрд. 

По-п’яте, офіційний Київ доволі жваво проводить переговори щодо 
диверсифікації джерел енергопостачання. Звичайно ж, підписання рамкової угоди 
про постачання газу з німецькою компанією «RWE Supply & Trading GmbH» не 
можна назвати вдалим, особливо якщо врахувати, що німці перепродаватимуть 
Україні той самий російський газ. Але, по суті, його ціна, має бути нижчою, аніж 
наявна ціна за якою Україна отримує російський газ безпосередньо з Росії згідно з 
існуючою схемою розрахунку. Проте намагання отримати для країни 
туркменський газ і розробка власних родовищ вуглеводнів у межах Олеської 
(Львівська та Івано-Франківська області) та Юзівської (Харківська та Донецька 
області) газоносних ділянок могли б стати альтернативою у 7 млрд. куб. м газу на 
рік. 

Зважаючи на ці фактори, українські високопосадовці, відверто кажучи, не 
повинні плекати надії на швидкий та безболісний процес вирішення газового 
питання, адже домогтися перегляду газових контрактів для Києва буде не надто 
просто, навіть ціною передачі Росії української ГТС.  

ЄС же не надто перейматиметься українськими газовими реаліями. Для 
країн-членів організації головним убачається забезпечення безперебійного 
газопостачання, а не доля української ГТС. Від її здачі програє  насамперед сама 
вітчизняна влада. Вона просто втратить частину енергетичного суверенітету нашої 
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держави, чим сьогодні, по суті, ще може досить вдало маніпулювати у 
політичному сенсі. Відтак, у разі вирішення питання в позитивному для РФ 
контексті, офіційний Київ стане ще на крок ближчим до втрати державної 
незалежності. 
 

ПАРЛАМЕНТ 
 

BBC Україна 

24.05.2012. Більшість у парламенті спробує закріпити в Україні 
двомовність 

Провладна більшість у Верховній Раді планує у четвер, 24 травня, ухвалити у першому 
читанні законопроект "Про засади державної мовної політики". Автори закону вважають, що він 
гарантуватиме рівні права усім громадянам України, незалежно від того, якою мовою вони 
спілкуються. 

Однак опоненти Партії регіонів переконані, що у разі ухвалення закону в Україні, 
фактично, буде офіційно встановлено двомовність, причому, російська мова переважатиме. 

Автори законопроекту - депутати фракції Партії регіонів Вадим Колесниченко та Сергій 
Ківалов - переконують, що документ не становить загрози українській мові як державній. 

Проект передбачає, що місцеві органи державної влади використовуватимуть регіональні 
мови у своїй роботі у випадку, якщо на певній території проживає мінімум 10% носіїв певної мови. 

Противники закону вважають, що на практиці це означає запровадження російської мови 
як другої державної, тільки без внесення змін до Конституції, оскільки саме російськомовне 
населення – передусім на Сході та Півдні України – легко набирає необхідні 10 відсотків для того, 
аби мати російську як другу офіційну мову. 

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що ухваливши такий закон, 
саме парламент буде відповідальним за "початок розколу країни". 

 
Старі виборчі гасла 
Запровадження російської мови як другої державної - передвиборче гасло і Партії регіонів, 

і президента Віктора Януковича, яке їм не вдалося виконати протягом перебування при владі. І 
зараз позиція президента співпадає із намірами фракції Партії регіонів. У березні Віктор Янукович  
заявляв, що російська мова повинна мати в Україні більше прав.  

"Багато європейських країн мають двомовність, три мови… І живуть нормально, спокійно. 
Немає жодних проблем.[...] Ми все робимо для того, аби зберегти культурну спадщину народів, які 
мешкають в Україні, на це спрямована державна політика. Звичайно, російська мова завжди 
посідатиме дуже велике місце в житті України і українського народу", - заявляв нещодавно 
президент. 

Водночас, голова парламентського комітету з питань культури і духовності Володимир 
Яворівський наполягатиме на знятті законопроекту із розгляду. Його підтримують українські 
інтелектуали, що входять до ініціативної групи "Перше грудня". 

Вони передали заяву голові парламенту Володимиру Литвину, у якій наголошують, що 
законопроект є спробою підмінити Конституцію, а тому його розгляд може розцінюватися як 
"зазіхання на основи конституційного ладу в Україні". 

"Ми апелюємо до почуття політичної відповідальності тих, хто вирішуватиме долю 
законопроекту, — наголошують у листі Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, В’ячеслав 
Брюховецький, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Іван Дзюба, Мирослав Попович, Мирослав 
Маринович, Ігор Юхновський. - Ми хочемо застерегти, що в разі ухвалення законопроект призведе 
до розколу в суспільстві, адже справжня мета цього законопроекту — "Геть українську мову!". 

 
Хто рахуватиме 10%? 
Водночас, в інтерв'ю ВВС Україна один із авторів законопроекту Вадим Колесниченко 

сказав, що його мета - надати рівні права усім громадянам України, незалежно від того, якою 
мовою вони розмовляють. 

"Я вважаю, що неприпустимо те, що у країні діє понад 80 законів, які забороняють 
використання інших мов, окрім державної. Тому для мене важливо, щоб були забезпечені права 
усіх громадян", - сказав Вадим Колесниченко. 

На запитання, чому законопроект з'явився незадовго до початку виборчої кампанії, депутат 
сказав, що насправді цей закон готувався до розгляду кілька років, висновок щодо нього двічі 
робила Венеціанська комісія Ради Європи. 
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Вадим Колесниченко наполягає на тому, що законопроект стосується не тільки 
російськомовного населення, оскільки не лише російськомовні компактно проживають на 
території України. 

"Думаю, в Одеській області може бути кілька мов – молдавська, російська, у Донецькій, 
окрім російської, грецька, на Закарпатті - угорська, Буковині - румунська", - сказав ВВС Україна 
представник Партії регіонів. 

"Важко сказати, що таке 10 відсотків. Хто і як їх встановлюватиме? - заперечує Володимир 
Яворівський. - Це треба проводити референдум, аби визначити, скільки у нас угорців, румунів, 
греків, караїмів, ромів, гагаузів, кримських татарів від загального населення. Це може призвести 
до хаосу і непорозумінь". 

Опозиційні фракції планують 24 травня не допустити розгляду суперечливого мовного 
закону. 

"Я так розумію, що перед кожними виборами і перед кожним опалювальним сезоном треба 
щось здавати перед Росією. Мова, церква, історія - це та гуманітарна валюта, яку також 
вимагатимуть від України. Провладна більшість має це розуміти", - сказала ВВС Україна депутат 
фракції НУНС Лілія Григорович. 

Володимир Литвин, до якого апелюють і опозиційні фракції, і громадські діячі, має 
повноваження вплинути на ситуацію, оскільки за посадою відповідальний за формування порядку 
денного сесії. 

Увечері 23 травня стало відомо, що проект закону "Про засади державної мовної політики" 
стоїть у порядку денному одним із останніх, перед ним - десятки документів, а також обрання 
суддів. 

Сам Володимир Литвин раніше критикував пропонований Колесниченком-Ківаловим 
законопроект, твердячи, що він, фактично, офіційно встановлює двомовність в Україні. 

 
Голос Америки 

25.05.2012. Через бійку в парламенті Литвин пропонує розпустити 
Раду  

 Володимир Литвин запропонував розпустити Верховну раду. З такою несподіваною 
ініціативою спікер парламенту виступив у п’ятницю, слідами надзвичайних подій – жорстокої 
бійки між депутатами від влади і опозиції, яка сталася під час розгляду мовного законопроекту у 
четвер. 

 Як стверджує Литвин, іншого виходу, ніж саморозпуск і дострокові вибори, немає в 
умовах, коли народні обранці не здатні працювати конструктивно. 

 «Верховна рада і парламентаризм в Україні остаточно зруйновані. За нинішньої ситуації я 
пропонував політичне прийняти рішення про визнання цього факту з наступним політичним 
рішенням – саморозпуск Верховної ради і проведення дочасних виборів до Верховної ради 
України», – заявив Литвин. 

 Як він додав, «Далі спостерігати це неподобство, м’яко кажучи, непотрібно. Треба 
припинити мучити країну». 

 У провладній фракції Партії регіонів ні про який розпуск чути не хочуть і називають заяву 
Литвина піаром. Так само не збираються «регіонали» відмовлятися й від мовного законопроекту, 
який спровокував силове протистояння. 

 «Нам запропонували, щоб ми погодилися з тим, щоб даний законопроект зняти з 
розгляду. Але в нас немає ніяких – ні регламентних, ні законодавчих – норм для того, аби з цим 
погодитись», – заявив на брифінгу лідер фракції «регіонал» Олександр Єфремов. 

 А представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко сказав журналістам, що 
розгляд закону про мову повинен бути доведений до кінця, оскільки, за його словами, «для Партії 
регіонів це питання є принциповим у контексті виконання передвиборчих обіцянок». 

 Натомість опозиція ідею Литвина підтримує. Як заявив віце-спікер бютівець Микола 
Томенко, опозиція готова на місяць заблокувати трибуну парламенту, аби президент мав підстави 
для розпуску. Тоді дострокові парламентські вибори, за словами Томенка, можна було б провести 
вже у серпні. 

 Опозиціонери також запевнили, що не дадуть розглядати мовний закон і блокуватимуть 
трибуну щоразу, коли про це йтиметься. «Якщо це питання у будь-якому випадку і в будь-якій 
формі з’явиться у порядку денному, фракції, які сьогодні представляють опозицію, зроблять усе 
для того, щоб воно не розглядалося», – пообіцяв голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій 
Кожем’якін. 

 У п’ятницю засідання в Раді так і не розпочалося. Зранку опозиціонери, як і напередодні, 
блокували трибуну, але згодом розійшлися, – як і майже всі мітингувальники, що вийшли 
захищати мову під стіни парламенту. 

 Здається, нинішній бій за мову опозиція виграла; але основну битву перенесено. Чи 
поновляться бойові дії уже на наступному пленарному тижні на початку червня – невідомо. Єдине, 
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про що з певністю говорять аналітики – що ніякого розпуску парламенту, до завершення каденції 
якого залишилися лічені місяці, не буде. Стосовно ж ініціативи Литвина, то її експерти пояснюють 
особистими мотивами спікера. 

 «Незабаром вибори, і Литвин може пройти до Верховної ради хіба що по мажоритарному 
округу, – сказав Голосу Америки голова центру «Соціовимір» Сергій Таран. – Через те йому треба 
демонструвати свою «сильну позицію» і дистанціюватися від того безладу і корупції, які 
відбуваються в парламенті. Тому він, будучи спікером парламенту, пропонує його розпустити: 
мовляв, дивіться, який я сильний лідер, я маю свою окремішню позицію». 

 Литвин озвучив цю ініціативу, оскільки прекрасно знав, що фракції більшості рішення про 
розпуск не підтримають, – сказав Голосу Америки політтехнолог Тарас Березовець. 

 «У Партії регіонів є чітка логіка проведення виборчої кампанії, і в неї жодним чином не 
вписується достроковий розпуск Верховної ради. Заява Литвина – це спроба зіграти на настроях 
громадян. За соцопитуваннями, недовіра до парламенту найбільша серед усіх органів державної 
влади, і заклики розпустити Раду знайдуть живий відгук серед виборців. Тому Литвин абсолютно 
безболісно, знаючи, що жодного розпуску не буде, намагається розіграти карту розпуску і тим 
відновити довіру до себе. Але ж ми знаємо, що за всіма опитуваннями, Народна партія знаходиться 
далеко до подолання 5-відсоткового бар’єру», – каже Березовець. 

 А тим часом міліція розпочала перевірку за фактом бійки у Верховній раді. Під час сутички 
серйозно постраждав бютівець Микола Петрук – у нього розсічена голова і струс мозку. Іншому 
бютівцю, Степану Курпілю, у бійці зламали палець. При цьому «регіонали» стверджують, що 
Петрука ніхто не бив – мовляв, він сам перечепився, впав і отримав травму. Своєю чергою, 
народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко – автор скандального закону про засади 
державної мовної політики – отримав від опозиції кулаком по голові. Він також поскаржився 
журналістам, що опозиціонери грозилися йому розправою. Водночас провину за початок бійки 
взяв на себе нунсівець Андрій Парубій. Як він заявив, це було тільки його рішення, що мало на меті 
зірвати голосування за скандальний закон. 

 Водночас лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк вину за те, що сталося, складає особисто на 
президента. Як заявив Яценюк, намагання ввести в Україні – всупереч Конституції – другу 
державну мову є державним злочином, за який президенту Януковичу має бути оголошено 
імпічмент. 

 «Голосування за закон про введення другої державної мови – це пряма ініціатива і 
вказівка президента Януковича», – сказав Яценюк у п’ятницю в Дніпропетровську. Як він додав, 
«Вважаю це державною зрадою і замахом на українську державність. Відповідно до ст. 111 
Конституції України – це підстава для імпічменту президента», – наголосив лідер «Фронту змін», 
слова якого цитує прес-служба партії. 

 Нагадаємо: законопроект «Про засади державної мовної політики», внесений провладною 
Партією регіонів, пропонує запровадити російську мову як офіційну в роботі органів влади у 
майже половині областей України. Як стверджує опозиція, прийняття цього закону призведе до 
знищення української мови на половині території України, а також поставить державу на грань 
розколу. 

 
Deutsche Welle  

31.05.2012. Мовні баталії в Україні – від парламенту до Гете-
Інституту 

 Дискусія навколо мовного питання охоплює в Україні дедалі ширші кола. Відомі 
громадські діячі запропонували створити «Комітет захисту української мови». Тему української 
мови порушили й у Гете-Інституті.  

 Зазіхання на конституційний лад в Україні, «підступний удар» по українській мові - така 
критика на адресу авторів законопроекту «Про засади державної мовної політики» пролунала в 
середу, 30 травня, з боку низки відомих українських громадських діячів. Серед них Василь Шкляр, 
Ніна Матвієнко, Микола Княжицький. Мовний законопроект нині перебуває на розгляді 
Верховної Ради. У своєму зверненні до парламенту громадські діячі застерегли, що в разі його 
ухвалення може розпочатися процес федералізації України і виникне серйозна загроза цілісності 
держави. 

На думку критиків, законодавча ініціатива представників Партії регіонів спрямована на 
витіснення української мови з ужитку в усіх сферах публічного життя в більшості областей України 
через надання російській мові особливого статусу регіональної мови. Українські громадські діячі 
виступили з ініціативою створити «Комітет захисту української мови». Автори ж законопроекту 
Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко стверджують у пояснювальній записці, що мовний закон 
захистить і сприятиме розвитку усіх мов національних меншин в Україні – не тільки російської, 
але й угорської, молдавської, румунської. 
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Мовна дискусія в Гете-Інституті 
 На мовну суперечку звернули увагу й іноземці, які проживають в Україні. Німецький 

культурний центр Гете-Інститут нещодавно навіть вирішив організувати дебати «За і проти 
російської як другої державної мови в Україні: аргументи молоді». В дискусії взяли участь молоді 
люди, які вивчають німецьку мову. Свої аргументи вони викладали німецькою. 

 Один з організаторів дебатів - Андреа Маєр, яка координує німецькомовні школи на півдні 
України, - вважає, що у розв'язанні питання регіональних мов українці могли б звернутися й до 
німецького досвіду. «На cході Німеччини, де мешкають сорби, серболужицька мова є другою 
офіційною мовою, і молоді сорби мають можливість здобувати вищу освіту рідною мовою у певних 
галузях в спеціальному вищому навчальному закладі», - розповіла Майєр. Вона вказала також на 
важливість оприлюднення законів мовою меншин, можливості надавати і отримувати офіційні 
документи рідною мовою меншини у дитсадку чи школі. 

 
Брак толерантності й багато емоцій 
 Натомість журналіст-перекладач Юрій Дуркот зі Львова, почесний гість на згаданих 

дебатах у Гете-Інституті, переконаний, що нині не можна проводити паралелей між західними 
ліберальними демократіями та Україною. «Ситуація в Україні серйозно відрізняється від ситуації у 
західних країнах, - наголошує Дуркот. - У цій контроверсійній темі в українському варіанті бракує 
толерантності й дуже багато емоцій. Вона набуває різних форм виразу, тому активно 
використовуватиметься на виборах». 

 Парламентські баталії навколо законопроекту «Про засади державної мовної політики» 
продовжаться у вівторок, 5 червня. 

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

   
BBC Україна 

26.05.2012. Росія готова вирішити проблему газового контракту – 
Азаров  

Керівництво Росії готове вирішити проблему газового контракту в достатньо стислі 
терміни, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з президентом Росії 
Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. 

Зустріч відбулася в кулуарах XIII з'їзду партії "Єдина Росія", куди Микола Азаров  прибув з 
робочим візитом.  

"Володимир Путін та Клацнути  Дмитро Медведєв висловили твердий намір прибрати 
питання, які затьмарюють наші відносини, ускладнюють їх, в тому числі в достатньо стислі терміни 
вирішити проблему газового контракту", - повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.  

При цьому Микола Азаров підкреслив, що Україна домагається не якихось знижок, а 
перегляду газового контракту 

"Ніхто не говорить Росії "знижуйте ціну". Йдеться про те, що ми повинні переглянути цей 
контракт, зробити його з такими підходами, які зараз реалізує "Газпром" з іншими імпортерами 
газу", - сказав прем’єр, якого цитує УНІАН. 

Пан Азаров зазначив, що під час такої короткої зустрічі жодні деталі не обговорювалися. 
"Те, що вони висловили свою рішучість досягти компромісу в короткі терміни вже 

налаштовує нас на те, що ми все-таки домовимося. Ми ж ці переговори ведемо два роки", - сказав 
Микола Азаров. 

Як повідомляє прес-служба президента РФ, російські політики своєю чергою запевнили 
українського колегу, що, незважаючи на перестановки в керівництві Росії, стосунки з Україною не 
зміняться. 

"Я завжди у вашому розпорядженні. Ми як були найближчими партнерами, так ними і 
залишимося", - запевнив пана Азарова Володимир Путін, повідомляє прес-служба "Єдиної Росії". 

Своєю чергою Дмитро Медведєв додав, що, "незважаючи на зміну місць нашої роботи, 
наша позиція залишається незмінною". 

 
Гроші на добудову ХАЕС 
За повідомленням прес-служби українського уряду, співрозмовники зійшлися на тому, що 

"економічна, зокрема, енергетична співпраця аж ніяк не вичерпується газовим питанням". 
Зокрема, Микола Азаров повідомив, що обговорив з Володимиром Путіним та Дмитром 

Медведєвим питання добудови третього й четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції. 
"Спочатку йшлося, що це будівництво здійснюватиметься за рахунок кредиту наданого РФ. 

Путін і Медведєв у черговий раз підтвердили, що питання вирішене позитивно з приводу надання 
кредиту, але є технічні питання", - сказав Микола Азаров, повідомляє УНІАН. 
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За його словами, досягнуто домовленість, що перед засіданням українсько-російської 
комісії на рівні президентів буде проведено засідання комітету з економічного співробітництва на 
рівні прем'єрів, на якому можна буде допрацювати всі технічні питання й підписати угоди. 

Також Володимир Путін висловив зацікавленість Росії взяти участь у проекті серійного 
виробництва літака АН-70, а Микола Азаров запросив до співробітництва у виробництві всіх 
машин сімейства АН, повідомляє Урядовий портал. 

 
З салом і сиром 
"Зустріч була дружньою і невимушеною, - повідомляє прес-служба уряду України. - 

Володимир Путін закликав Дмитра Медведєва їсти український сир, а Микола Азаров пообіцяв на 
наступну зустріч привести кращі зразки українських сирів та почастувати колег". 

Президент Путін та прем’єр-міністр Медведєв заявили, що будуть регулярно зустрічатися зі 
своїми українськими колегами, повідомляє прес-служба "Єдиної Росії". 

Президент РФ зазначив, що в нього найближчим часом запланована зустріч з Віктором 
Януковичем в Криму. 

Своєю чергою Микола Азаров запросив керівництво Росії відвідати Україну і пообіцяв 
організувати найтепліший прийом. 

"Приймемо вас, як треба", - сказав він. "З салом?" – жартома уточнив Дмитро Медведєв. 
"Правда сало Володимир Володимирович покритикував свого часу", - зізнався Микола Азаров. "Я 
не критикував, ми нічого не критикували. Це наші служби критикували", - сказав Володимир 
Путін, цитує розмову сайт "Єдиної Росії". 

 
Дзеркало тижня 

29.05.2012. Азаров спробує умовити Медведєва пустити в Україну 
туркменський газ по російській «трубі» 

Російська ГТС — єдиний шлях, по якому туркменський газ може потрапити в Україну. От 
тільки самій Росії це не вигідно: не в інтересах Москви, щоб Київ зіскочив з російської «газової 
голки». 

  Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров планує завтра, в ході зустрічі з главою уряду 
Російської Федерації Дмитром Медведєвим обговорити можливість використання російської 
газотранспортної системи (ГТС) для прямих поставок в Україну туркменського газу. 

 Про це український прем'єр повідомив сьогодні в ході брифінгу в Ашхабаді (Туркменістан) 
у в рамках проходить там саміту глав урядів СНД. 

 «Завтра, я думаю, ми з Дмитром Анатолійовичем (Медведєвим, — ред.) це питання також 
піднімемо», — сказав він, відповідаючи на питання журналістів. 

Азаров зазначив, що на кожній зустрічі з президентом Туркменістану Гурбангули 
Бердимухамедовим обговорюється можливість поставок туркменського газу в Україну, і те, як 
змінюється позиція Росії в цьому напрямку. 

 Він також нагадав, що в договорі про вільну торгівлю з СНД регламентується питання про 
доступ до російської ГТС учасників ЗВТ. Азаров висловив сподівання, що питання доступу до 
російської ГТС буде розглядатися і в процесі переговорів з перегляду газових контрактів між 
Україною і Росією від 2009 року. 

 «Ми домоглися в Договорі про зону вільної торгівлі з країнами СНД статті, яка 
регламентує доступ учасників до газотранспортної системи. Ми розраховуємо на те, що в процесі 
перегляду контрактів на постачання газу і умови транзиту і це питання будемо обговорювати з 
російським керівництвом», — заявив український прем'єр. 

 Нагадаємо, ще в середині вересня-2011 року ZN.UA повідомляло, що Київ і Ашгабат 
домовилися про постачання туркменського газу в Україну. Джерела у владі повідомили ZN.UA, що 
домовленості між країнами досягнуто, залишилися деталі. 

 Проблема в тому, що єдиний шлях, по якому сьогодні туркменський газ може потрапити в 
Україну, — російська ГТС. От тільки Росія не бажає пропускати газ в Україну по своїй території: не 
в інтересах Москви, щоб Київ зіскочив з російської «газової голки». Тим більше що, відмовившись 
ратифікувати енергетичну хартію, РФ не зобов'язана полегшувати транзит енергоносіїв третіх 
країн через свою територію. 

 Позиція Москви з питання транзиту туркменського газу робить малореалістичними плани 
Києва з доставки туркменського газу по суходолу. У всякому разі, у найближчі роки. 

 І все ж нинішня українська влада сподівається, що українсько-туркменське газове 
співробітництво буде відновлено. Адже існує ще проект Транскаспійського газопроводу, який 
активно лобіюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Але є й ризики, що ускладнюють його 
реалізацію. 
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Дзеркало тижня 

29.05.2012. МЗС України не згоден з британцями: за рівнем расизму 
більшість країн ЄС далеко попереду 

У зовнішньополітичному відомстві впевнені, що футбольний турнір відзначиться високим 
рівнем толерантності та гостинності. А заяву про расизм в Україні назвали «надуманою і міфічною 
проблемою», яка спрямована на дискредитацію Євро-2012. 

 Міністерство закордонних справ України стурбоване кампанією, розгорнутою в деяких 
британських ЗМІ з приводу нібито расистських проявів в Україні. 

 «МЗС України глибоко стурбований тією дискредитацією України, яка розгорнута в деяких 
британських ЗМІ навколо нібито расистських проявів в Україні», — сказав директор департаменту 
інформаційної політики МЗС України Олег Волошин на брифінгу 29 травня. 

 За його словами, це «надумана і міфічна проблема», яка спрямована на дискредитацію 
Євро-2012, України, а також всієї Східної Європи. 

«Можна в чому завгодно звинувачувати українське суспільство ..., але за рівнем расизму 
велика частина країн-членів ЄС далеко попереду України», — сказав він. 

 Волошин також висловив упевненість, що футбольний турнір відзначиться високим рівнем 
толерантності та гостинності. 

Як повідомляли зарубіжні ЗМІ, колишній капітан збірної Англії, футболіст Сол Кемпбелл 
закликав уболівальників не їхати на Євро-2012 в Польщі та Україні, пояснивши свою позицію 
проблемою расизму в цих країнах. «Залишайтеся вдома, подивіться чемпіонат по телевізору. Не 
потрібно ризикувати. Бо тому ви можете повернутися в труні», — підкреслив він. 

 Раніше в пресі з'являлася інформація про те, що родичі деяких футболістів англійської 
збірної побоюються їхати на Євро-2012 з тієї ж причини. 

 
Дзеркало тижня 

30.05.2012. Азаров побачив, як Україна «крок за кроком» 
наближається до розв’язання газових питань з Росією 

Азаров і Медвєдєв обговорили перегляд україно-російських газових контрактів. За словами 
прем’єра, сторони наближаються до вирішення суперечних питань. 

  Україна поступово в ході переговорів з Росією наближається до вирішення суперечних 
газових питань, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу за результатами 
переговорів з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медвєдєвим після саміту голів урядів СНД в 
Ашхабаді. 

 «Крок за кроком ми наближаємося. Крок за кроком», — сказав Азаров. 
 При цьому він зазначив, що в ході переговорів з Медвєдєвим обговорювалося питання 

можливості транзиту газу через Росію з Туркменістану, а також питання перегляду газових 
контрактів. 

 «Я Вам Америку не відкрию, коли скажу, що в черговий раз ця тема обговорювалася. Чи ви 
сумніваєтеся у цьому?», — сказав Азаров. 

Нагадаємо, ще в середині вересня-2011 року ZN.UA повідомляло, що Київ і Ашгабат 
домовилися про постачання туркменського газу в Україну. Джерела у владі повідомили ZN.UA, що 
домовленості між країнами досягнуто, залишилися деталі. 

 Проблема в тому, що єдиний шлях, по якому сьогодні туркменський газ може потрапити в 
Україну, — російська ГТС. От тільки Росія не бажає пропускати газ в Україну по своїй території: не 
в інтересах Москви, щоб Київ зіскочив з російської «газової голки». Тим більше що, відмовившись 
ратифікувати енергетичну хартію, РФ не зобов'язана полегшувати транзит енергоносіїв третіх 
країн через свою територію. 

 Позиція Москви з питання транзиту туркменського газу робить малореалістичними плани 
Києва з доставки туркменського газу по суходолу. У всякому разі, у найближчі роки. 

 І все ж нинішня українська влада сподівається, що українсько-туркменське газове 
співробітництво буде відновлено. Адже існує ще проект Транскаспійського газопроводу, який 
активно лобіюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Але є й ризики, що ускладнюють його 
реалізацію. 

Дзеркало тижня 

30.05.2012. Бойко в інтерв’ю CNN розпіарив Європі українські 
сховища газу 

Використання українських газосховищ може вберегти Європу від проблеми з 
недопостачанням газу Росією, упевнений український міністр. 

  Українські газові сховища можуть служити для зберігання газу країнами Європи і бути 
ефективним резервом для уникнення ситуацій з нестачею російського газу в періоди пікового 
споживання. 
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 Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко в 
інтерв'ю телеканалу CNN. 

 «Якщо Європа буде здійснювати політику закачування газу в українські сховища влітку і 
відкачування взимку, це буде дійсно ефективним шляхом для уникнення ситуацій з 
недопостачанням російського газу. В Україні є надзвичайно великі газові сховища на кордоні з 
Європейським союзом», — сказав Бойко. 

 При цьому він зазначив, що проблема з недопостачанням російського газу, з якою 
зіткнулися європейські споживачі в період екстремальних холодів поточного року, була викликана 
недостатніми обсягами постачань газу Росією. 

 Нагадаємо, «Нафтогаз» повідомив «Газпрому», що буде закачувати у ПСГ газ, необхідний 
виключно для України, а не для забезпечення транзиту. 

 

ПРЕЗИДЕНТ 
 

Голос Америки 

23.05.2012. Євродепутати закликають заморозити активи 
Януковича  

Від заяв Європа готова перейти до активних дій.  Про це свідчать заклики заморозити активи 
українських можновладців, які лунали під час дебатів «Ситуація в Україні, справа Юлії 
Тимошенко», що відбулися у Страсбурзі у вівторок. 

 «Нас турбує той факт, що схвалення резолюції Європарламентом щодо ситуації в Україні на 
етапі підготовки до слухань справи Юлії Тимошенко в касаційній інстанції може становити 
елемент тиску на суд та призвести до небажаної політизації процесу». 

Пропозицію озвучив німецький євродепутат Міхаель Галер. Як він зауважив, родичі та 
наближені особи Віктора Януковича здобувають дедалі більше влади, посідаючи ключові пости у 
державі.  «Єдине, чого хочуть син, родина та друзі Януковича, це набивати кишені»,  – заявив 
Галер. Євродепутат запропонував накласти арешт на банківські  активи «сім’ї» на Заході, 
розпочавши з банків на Кіпрі.   

 А депутат від Болгарії Андрій Ковачев висловив думку, що головною перешкодою на шляху 
євроінтеграції України є не так справа Тимошенко, як олігархи. Саме вони, за словами 
євродепутата, не дають Україні реформуватися за європейською моделлю, бажаючи зберегти 
країну нереформованою для свого особистого збагачення. 

 Пленарне засідання Європарламенту, присвячене ситуації в Україні, розпочалося з підняття у 
залі величезного банера з портретом Тимошенко та написом англійською «Свободу для Юлії».  
Серед запрошених у залі були присутні донька екс-прем’єрки Євгенія Тимошенко та заступник 
голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря. 

 Вибіркове правосуддя стало системною проблемою в Україні. Про це заявив, відкриваючи 
дебати, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. 

 «Політично вмотивоване правосуддя – системна проблема в Україні, і вона потребує 
системного рішення у вигляді всебічної судової реформи», – наголосив Фюле. Як він додав, 
відносини між Україною і Євросоюзом не покращаться, і Угода про асоціацію не буде підписана, 
аж  доки Україна не відмовиться від судових переслідувань з політичною підкладкою. 

 Фюле також висловив стурбованість тим, що касацію в «газовій» справі Тимошенко відклали 
аж до кінця червня. За словами єврокомісара, таке зволікання порушує законні права екс-
прем’єрки. Адже Європейський суд з прав людини не може взятися до розгляду цієї справи, доки 
не будуть пройдені усі судові інстанції в Україні. 

 Результатом сьогоднішніх дебатів у Європарламенті має стати нова резолюція щодо України. 
Як очікується, документ буде ухвалений у четвер 24 травня. 

 А тим часом в Україні уже висловили зауваження європарламентарям.  У Міністерстві 
закордонних справ побоюються, що резолюція буде тиснути на суддів, які розглядають справу 
Тимошенко. Європейська резолюція зробить український суд «заручником політичних ігор», – 
застеріг речник МЗС Олександр Дикусаров. 

 «Нас турбує той факт, що схвалення резолюції Європарламентом щодо ситуації в Україні на 
етапі підготовки до слухань справи Юлії Тимошенко в касаційній інстанції може становити 
елемент тиску на суд та призвести до небажаної політизації процесу», – заявив речник МЗС на 
брифінгу у вівторок. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

28.05.2012. Президент обговорив з сенатором Річардом Дербіним 
питання розвитку відносин між Україною і США 

Президент України Віктор Янукович провів зустріч із сенатором від штату Іллінойс, 
заступником голови фракції Демократичної партії в Сенаті США Річардом Дербіним. 
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Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання розвитку двосторонніх відносин між 
Україною і США та питання внутрішньої і зовнішньої політики України. 

Віктор Янукович наголосив на важливості продовження двосторонньої співпраці, зазначивши, 
що США залишається одним із стратегічних партнерів України. 

Як зауважив під час зустрічі Річард Дербін, між Україною і Сполученими Штатами Америки 
існують «дуже теплі відносини». 

«Відносини між Україною та США ставали дедалі ближчими з того часу, як Україна стала 
знову вільною. Ми хотіли б розвивати це й надалі», - зазначив Р.Дербін. 

У зустрічі також взяв участь Посол США в Україні Джон Теффт. 
 

ОПОЗИЦІЯ 
 

Дзеркало тижня 

24.05.2012. У Меркель вважають, що Тимошенко лікують у 
незадовільних умовах 

У відомстві Ангели Меркель заявили, що Юлію Тимошенко лікують у незадовільних 
умовах, а також ще раз наголосили, що канцлер Німеччини, поки що, не має наміру їхати в 
Україну. 

  Канцлер Німеччини Ангела Меркель - найбільш впливова жінка в світі, вважають у Forbes  
 Народний депутат України Микола Катеринчук отримав лист від начальника відділу 

Східної Європи у відомстві федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, в якому 
говориться, що в Україні застосовують вибіркове правосуддя і про те, що Юлію Тимошенко лікують 
в незадовільних умовах. 

 «Ми змогли добитися, щоб пані Тимошенко лікував німецький лікар в українській лікарні. 
Але це лише перший крок, тому що умови в лікарні, згідно з оцінками німецьких лікарів, 
незадовільні для відновлення здоров'я Тимошенко. Можу додати, що в Канцлера поки немає 
конкретних планів їхати в Україну ... », — сказано в листі, який цитує прес-служба Катеринчука. 

 Німецька сторона поділяє стурбованість щодо політичних подій в Україні. 
 «Декілька членів колишнього уряду та лідери опозиції знаходяться в ув’язненні та 

страждають від хвороб. Кримінальне законодавство, у формі вибіркового правосуддя, 
використовується як засіб ослаблення опозиції та перешкоджання демократичним правам 
українського народу на майбутніх виборах у жовтні», — йдеться в листі. 

 Раніше, Меркель заявила, що в Україні та Білорусі громадяни страждають від «диктатури 
й репресій». 

 
Дзеркало тижня 

24.05.2012. Опозиція розповіла Заходу, кого не треба випускати з 
України 

Представники партії «Батьківщина» направили керівникам Європейського Союзу і США 
списки українців, проти яких необхідно, на їхню думку, застосувати санкції. 

  Партія «Батьківщина» передала представникам Євросоюзу і США списки українських 
чиновників, щодо яких повинні застосовуватися санкції. Про це повідомив перший заступник 
голови партії Григорій Немиря в ефірі телеканалу ТВі. 

 «Ми підготували і передали, тим, хто до нас звертався, як у Сполучених Штатах, так і в 
країнах Європейського Союзу, два списки», — розповів він. 

 «Один короткий, „шорт-ліст“ такий, 13 прізвищ посадових осіб, політиків, суддів та 
працівників прокуратури і СБУ, які, на нашу думку, найбільш одіозні і є першими кандидатами на 
застосування обмежувальних санкцій», — уточнив політик. 

 «Інший список — 54 людини — він розширений. Не буду зараз його розкривати, тому що, я 
думаю, передчасно сьогодні говорити, що вже завтра можуть такі санкції застосовуватися», — 
підсумував Немиря. 

 Нагадаємо, нещодавно в адміністрації українського президента заявили, що не вірять у 
реальність санкцій США щодо української влади. 

 
Дзеркало тижня 

30.05.2012. Посол Євросоюзу не розуміє, чому йому не можна до 
Тимошенко, а іншим можна 

Посол ЄС Тейшейра дивується, чому його не пустили в лікарню до Тимошенко, 
виправдовуючись тим, що вона знаходиться на лікуванні, у той же час дозволяючи провідувати її 
іншим політикам. Подібні рішення не можуть не впливати на думку ЄС щодо подій з Тимошенко. 
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  Глава представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра не розуміє позиції 
української влади, яка відмовила йому у побаченні з засудженою екс-прем'єром України Юлією 
Тимошенко, мотивуючи це її лікуванням у лікарні, у той час як інші політики бачилися з екс-
прем'єром в медустанові. 

 «В кінці квітня, коли стало відомо про ці події (заяву Тимошенко про побиття), я за 
дорученням Брюсселя запитав дозволу на зустріч з пані Тимошенко. Окрім того, було зроблено 
заяву високого представника ЄС Кетрін Ештон про необхідність такої зустрічі. Відповідь 
української влади виявилася парадоксальною. Після 10 травня вони повідомили мені, що 
дозволяють мені побачитися з Юлією Тимошенко, але „оскільки зараз вона знаходиться в лікарні, 
цю зустріч провести неможливо“. І це при тому, що деяким зарубіжним політикам, у тому числі 
європейським, в цих же умовах надано право на зустріч!», — заявив Тейшейра в інтерв'ю виданню 
«Коммерсант-Украина». 

Дипломат пояснив, що подібні рішення не можуть не впливати на думку ЄС щодо подій з 
Тимошенко. 

 «Як ви розумієте, у такій ситуації ЄС не може формувати власну думку про події з 
Тимошенко. Щось з нею напевно сталося; що саме, мені важко судити. У мене немає свідчень, 
окрім відомих оприлюднених фотографій», — сказав він. 

 Нагадаємо, після відмови Тейшейрі у зустрічі з Тимошенко, в лікарні з нею зустрілася 
президент Литви Даля Грібаускайте, представники ПАРЄ та віце-президент Європейського 
парламенту Яцек Протасевич 

 16 травня Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, 
віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон прийняла рішення, що главу представництва 
ЄС в Україні Тейшейру змінить Ян Томбінський. 

 
BBC Україна 

01.06.2012.Євросуд визнав достатнім лікування Тимошенко в Україні 
Захист називає рішення Європейського суду з прав людини "очікуваним"  
Європейський суд з прав людини визнав достатніми заходи української влади у наданні 

медичної допомоги Юлії Тимошенко. Проте Євросуд ще має зробити висновок стосовно іншої 
заяви екс-прем'єр-міністра, у якій вона скаржилася на незаконне обмеження свободи.  

Міністр юстиції Олександр Лавринович сказав агентству Клацнути  "Інтерфакс" - 
www.interfax.kiev.ua , що після ухвалення рішення стосовно заяви про неналежне лікування 
Європейський суд припинив тимчасові заходи стосовно України.  

"Ми отримали рішення Європейського суду про зняття із 30 травня тимчасових заходів, які 
були запроваджені стосовно України 15 травня цього року на підставі правила 39 регламенту 
Європейського суду", - сказав міністр. 

За його словами, це рішення означає, що заходи, які вживав український уряд і Державна 
пенітенціарна служба, визнані задовільними для забезпечення необхідного лікування Юлії 
Тимошенко. 

"Після розгляду всіх матеріалів, чергового клопотання пані Тимошенко, у якому вона 
просила забезпечити їй лікування у німецькій клініці, суд вирішив припинити тимчасові заходи і 
констатував, що заявник одержує лікування з належним медичним забезпеченням і відхилив 
клопотання цієї поважної заявительки", - сказав "Інтерфаксу" Олександр Лавринович. 

Водночас, міністр зазначив, що рішень стосовно інших звернень Юлії Тимошенко до 
Європейського суду - про незаконне взяття її під варту та про відсутність справедливого 
правосуддя, - ще немає. 

Олександр Лавринович висловив надію, що американська юридична компанія Skadden, 
яка представляє інтереси української влади у Європейському суді, зробить усе, щоб до доказової 
бази, наданої українській стороні, ставилися без упередження. 

За його словами, міністерство юстиції уклало договір із компанією Skadden, у якому ідеться 
про те, що вона проводитиме свої дослідження самостійно, незалежно і матиме право публікувати 
результати цих досліджень. 

31 травня  в інтерв'ю Бі-Бі-Сі президент Віктор Янукович заявив, що Україна запросила 
міжнародну компанію, яка найближчим часом презентує експертний висновок щодо справи екс-
прем'єра Юлії Тимошенко.  

"Ми запросили міжнародних експертів, міжнародних адвокатів. Ми запросили компанію, 
яка має величезний досвід і користується довірою. Ця компанія ближчим часом презентує 
експертний висновок у справі Тимошенко. Залишилося небагато часу дочекатися і послухати 
експертів", - сказав пан Янукович. Водночас, він не вказав, про яку компанію йдеться. 

 
Захист: рішення очікуване, але це не кінець 
Захисник Юлії Тимошенко, депутат парламенту Сергій Власенко сказав журналістам, що 

рішення Європейського суду з прав людини було очікуваним. 



INTERNATIONAL WEEKLY#19 – 20 (23.05-03.05.2012) 39 of 50 

 

39 of 50 

"Ми зверталися до Європейського суду 20 квітня, тобто, після побоїв, які Юлія Тимошенко 
одержала, але це було до переведення її до лікарні. Зараз здійснюється лікування, тому рішення 
суду є цілком логічним. Воно було для нас очікуваним", - сказав журналістам у Харкові Сергій 
Власенко. 

"Але найголовніше в іншому. В останньому абзаці рішення суду вказується, що суд 
залишив двері відчиненими, і ми можемо туди звертатися як, не дай Боже, щось зміниться", - 
цитує слова захисника агентство "Інтерфакс". 

Тим часом, донька Юлії Тимошенко Євгенія повідомила журналістам, що очікується приїзд 
до клініки лікарів німецької клініки "Шаріте". Водночас, вона не змогла сказати, коли і хто саме 
приїде до Харкова. Євгенія Тимошенко сказала, що, швидше за все, це буде Лутц Хармс, який вже 
лікував Юлію Тимошенко 9-17 травня, а потім повернувся до Німеччини. 

Євгенія Тимошенко також сказала, що її матір все ще слабка. 
"Вона ще дуже слабка. Нормальне лікування як таке не починалося, бо весь цей час її 

вивидили із голодування", - сказала донька екс-прем'єра журналістам біля лікарні. 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 

МВФ 
Голос Америки 

23.05.2012. Експерти: відновлення фінансування МВФ до кінця року – 
малоймовірне  

Українському урядові не слід розраховувати на черговий транш кредиту Міжнародного 
валютного фонду до кінця року. Попри деяке покращення економічних макропоказників, 
розбіжності у позиціях Києва та Фонду залишаються, констатує виконавчий директор Фонду 
Блейзера Олег Устенко. 

 «Є ще нез’ясовані питання, що стосуються виконання програми співпраці України і МВФ. 
Щойно український уряд буде готовий вжити заходів на даних напрямах, місія МВФ буде готова 
продовжувати дискусії щодо програми співпраці». 
  Експерт прогнозує, що позиція МВФ не зазнає змін – він навряд чи піде на поступки і 
відновить кредитування без виконання попередніх домовленостей, зокрема й щодо підвищення 
цін на газ для населення. 

 «Без збільшення тарифів на газ – те, про що говорить МВФ – утримувати дефіцит 
державного бюджету на нинішньому рівні практично неможливо. (...) Найраніше, коли ми можемо 
очікувати якої-небудь серйозної заяви з вашингтонського офісу Міжнародного валютного фонду – 
це, швидше за все, три тижні від теперішнього моменту. Я б дав досить низький шанс того, що вона 
буде позитивною», – каже Устенко. 

 Висновки експерта ґрунтуються зокрема й на звіті посланців МВФ, які вивчали ситуацію в 
Україні протягом тижня. Керівник місії Фонду в Україні Кріс Джарвіс за результатами зустрічей з 
українськими посадовцями зазначив, що про відновлення фінансування можна буде говорити 
після того як уряд буде готовий виконати рекомендації МВФ. Він також підтвердив – небажання 
влади встановити ринкову ціну на енергоносії стоїть на заваді відновленню співпраці. Крім 
питання тарифів експертів МВФ непокоїть здатність України утримати фінансові показники на 
нинішньому рівні. 
    «Є ще нез’ясовані питання, що стосуються виконання програми співпраці України і МВФ. 
Зокрема про заходи, які треба вжити щоб виконати плановий показник дефіциту державного 
бюджету. Також є питання енергетичної політики і особливо цін на газ, також є питання у  
банківському секторі. Щойно (український) уряд буде готовий вжити заходів на даних напрямах, 
місія МВФ буде готова продовжувати дискусії щодо програми співпраці», – заявив Джарвіс. 

 У той же час українські урядовці кажуть, що економічна ситуація в країні покращується. 
Мовляв, з цим погодилися і в МВФ. 

 «У п’ятницю у нас працювала місія МВФ, яка відзначила неабиякий прогрес у стабілізації 
фінансово-економічної ситуації в Україні та проведенні реформ», – заявив прем'єр-міністр 
України Микола Азаров. Особливо радує урядовця низька інфляція – менше відсотка з початку 
року. 
  У Фонді вважають, що Україна потребує суттєвого зовнішнього фінансування, що робить 
країну вразливою до змін у настроях інвесторів. Для їх підтримки МВФ закликає український уряд 
неухильно проводити спрямовану на забезпечення економічної стабільності політику та 
здійснювати проголошені реформи в ключових секторах. 
 

 
 



INTERNATIONAL WEEKLY#19 – 20 (23.05-03.05.2012) 40 of 50 

 

40 of 50 

Дзеркало тижня 

30.05.2012. Пинзеник: МВФ грошей Україні не дасть 
Про поновлення фінансування України з боку МВФ наразі не йдеться. Благодійних акцій, 

як це було під час кризи в 2009 році, не буде, впевнений Пинзеник. 
   На даний час Україна не може розраховувати на відновлення співпраці з Міжнародним 
валютним фондом за кредитом stand-by. Таку думку озвучив екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник 
в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи приїзд у країну місії МВФ. 

 Експерт зазначив, що це був плановий візит представників МВФ в Україну, і «це свідчення 
того, що про відновлення програми ніхто не веде мову». 

 «Для цього поки що немає підстав. На мій погляд, програма вже не може бути відновлена, 
бо вона вже дуже сильно відхилилась від того, що відбувалось. Бо, практично, ніякого поступу 
вперед немає», — уточнив він. 

 «Відновлення програми можливо тільки після певних дій. Валютний фонд дав чітко 
зрозуміти: якщо ви не будете ратуватись самі, то виділення грошей не буде», — зазначив 
Пинзеник. 

 «Сподіватись на те, що благодійні функції будуть повторені, ті функції, які МВФ вложив 
2009 року, враховуючи особливості ситуації, яка складалась в світі, дуже не вірно. Цього не буде», 
— підсумував він 

 МВФ у 2010 році схвалив програму stand-by, у 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 сектора майже на 60%. 

 Нагадаємо, що 21-28 травня в Україні перебувала місія МВФ. 

 
РАДА ЄВРОПИ 

 
Дзеркало тижня 

30.05.2012. Рада Європи високо оцінила новий КПК після прийняття 
у другому читанні, — Портнов 

Рада Європи високо оцінила проект Кримінально-процесуального кодексу після прийняття 
у другому читанні. Протягом найближчих тижнів президент України дасть доручення щодо 
реалізації нового КПК. Це будуть доручення прем’єр-міністру, головам ГПУ, МВС, СБУ, іншим 
причетним органам. 
  Рада Європи високо оцінила проект Кримінально-процесуального кодексу після прийняття 
його Верховною Радою у другому читанні. Про це заявив радник президента Андрій Портнов газеті 
«Сегодня». 

 За словами Кравця повний текст нового КПК, вже після прийняття у другому читанні, 
також був направлений на експертизу до Ради Європи, а президент пообіцяв, що не буде 
підписувати документ, поки не отримає висновки експертів РЄ. 

 «Ці висновки до нас надійшли, в англійському та українському перекладі. Зараз можна 
процитувати кілька рядків з висновків експертів: «Аналіз продемонстрував, що поправки, внесені 
до проекту Кодексу під час його розгляду та прийняття Верховною Радою України, значною мірою 
покращили проект, який уже був достатньо задовільним… Наведена вище оцінка ясно демонструє, 
що прийняття Кодексу є дуже значним досягненням. Таким чином, Кодекс суттєво змінює підхід, 
який буде застосовуватися у кримінальному процесі, зокрема щодо ролі суддів, адвокатів і 
прокурорів. Крім того, він створює належні умови для забезпечення прав обвинувачуваного, не 
перешкоджаючи при цьому притягненню злочинців до відповідальності і врахуванню законних 
інтересів жертв злочинів. Прийняття Кодексу може дійсно вважатися запровадженням міцної 
основи для створення чесної, справедливої та ефективної системи кримінального судочинства», — 
процитував висновки європейських експертів Портнов. 

 Протягом найближчих тижнів Віктор Янукович дасть доручення щодо реалізації нового 
КПК. Це будуть доручення прем'єр-міністру, головам ГПУ, МВС, СБУ, іншим причетним органам, 
— здійснити заходи з імплементації КПК. 

 «Наприклад, уряд повинен профінансувати по всій країні введення режиму 
відеоконференцій (для допитів, свідчення в суді, на слідстві), заміну кліток на судах на вироби з 
оргскла, введення Єдиного реєстру досудових розслідувань. А ГПУ з іншими силовими органами 
має розробити порядок роботи з Реєстром, затвердити його і опублікувати. Доступ до Реєстру буде 
у багатьох правоохоронців, причому система буде автоматично реєструвати, хто в неї входив, чим 
цікавився, в який час тощо. Забрати якийсь запис з Реєстру, наприклад, за хабар, буде технічно 
неможливо», — сказав Портнов. 
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 За словами радника президента, МВС буде запропоновано протягом 3-х місяців провести 
тендери для забезпечення такого запобіжного заходу, як домашній арешт (знадобляться 
електронні браслети, апаратура стеження за їхніми сигналами тощо) 

 «Правду кажучи, ми тут розраховуємо на допомогу міжнародних інституцій, адже, коли 
домашній арешт вводили у РФ, Росія отримала на це кілька мільйонів доларів від Євросоюзу. 
Одночасно Вища кваліфікаційна комісія суддів повинна почати (разом з ГПУ та іншими 
причетними органами) навчання по всій країні суддів, прокурорів, адвокатів, інших юристів роботі 
в нових умовах. Ми вже маємо домовленості з посольством США в Україні, з послами низки 
європейських країн про надання нам і в цьому питанні технічної та фінансової допомоги. Адже 
навчання треба закінчити до середини листопада, аби потім, працюючи, не робити помилок», — 
пояснив Портнов. 

 Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за новий КПК в ніч на 13 квітня 2012 
року. До цього парламент розглядав в другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. 
Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок. Опозиція стверджує, що КПК прийнятий з 
порушеннями, через що громадськість закликала Президента не підписувати КПК. 

 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

РОСІЯ 
Дзеркало тижня 

23.05.2012. Росія не зняла обмежень на поставки українського сиру: 
його будуть завозити «в особливому режимі» 

Глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко стверджує, що в українських сирів, 
незважаючи на всі твердження експертів, ««підгулює» масложировий баланс». «Сировина 
молочна, мабуть, там погана», — виклав позицію російської сторони Онищенко. 

  Український сир завозитиметься до Росії невеликими партіями, повідомив "Інтерфаксу" в 
середу голова Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко. 

 Він підтвердив, що Росспоживнагляд дав дозвіл на ввезення невеликої партії української 
сирної продукції. 

 «Там невелика партія. Ми дозволили ввезення 30 партій, три ми забракували. Це близько 
39 тонн. Решту ми пропустили, вони завозять», — сказав Онищенко. 

 За його словами, «наступна партія сиру вже напоготові». «Але поки будемо пропускати в 
такому особливому режимі», — підкреслив глава Росспоживнагляду. 

 Минулого тижня російська санітарна служба зняла ембарго на постачання сиру з чотирьох 
українських підприємств — ТОВ «Гадячсир», АТ «Пирятинський сирзавод», ПП КФ «Прометей» 
філії «Менський» і «Дубномолоко». Зразки партій сиру з цих заводів пройшли в Росспоживнагляді 
лабораторний контроль. 

 Онищенко стверджує, що в українських сирів, незважаючи на всі запевняння експертів цієї 
країни, «підгулює» масложировий баланс". «Він був на нижній планці допуску», — сказав він. 

 За словами Онищенка, «це свідчить про те, що, незважаючи на щире обурення українських 
партнерів, незважаючи на те, що вони надували щоки, розповідали, що вони давно члени СОТ, 
культури виробництва в них немає». 

 «Усі ці розмови із серії „дурень думками багатіє“. Культури виробництва все-таки в них 
немає. Вона починається не з переробки, а з сировини, а сировина молочна, мабуть, там погана», 
— виклав позицію російської сторони Г.Онищенко. 

 Тому, заявив голова Росспоживнагляду, «контроль продовжуватимемо». Він не зміг 
підтвердити інформацію про те, що в середу перші партії українського сиру вже перетнули кордон. 
«Якщо митниця пропустила. Чому б ні?», — сказав він. 

 Як відомо, 8 лютого Росспоживнагляд заявив про заборону на ввезення сирів трьох 
українських виробників, у продукції яких нібито було виявлено велику кількість пальмового масла. 
В українській Держветслужбі ці звинувачення назвали безпідставними. Пізніше Росія ввела 
заборону на імпорт сирної продукції ще чотирьох українських заводів. 

 У квітні між Україною і Росією були досягнуті домовленості про зняття обмеження на 
ввезення українських сирів за умови усунення недоліків, які викликали занепокоєння у російської 
сторони. 

 
BBC Україна 

28.05.2012. Росія закликає ВР ратифікувати угоду про зону вільної 
торгівлі в рамках СНД  

Голова Державної Думи Федеральних зборів Росії Сергій Наришкін закликав український 
парламент якомога швидше ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі між країнами СНД.  
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Під час засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України і 
Федеральних зборів Росії у Воронежі у понеділок, 28 травня Сергій Наришкін заявив, що це б 
суттєво збільшило товарообіг між двома країнами. 

"Необхідно нарощувати товарообіг, максимально використовуючи потенціал. Кроки у 
цьому напрямку вже зроблено. Росія ратифікувала договір про зону вільної торгівлі. І я знаю, що 
наші колеги також зацікавлені у вирішенні цього питання у Верховній Раді", - заявив Сергій 
Наришкін. 

Глава російського парламенту запевнив, що ратифікації угоди про зону вільної торгівлі 
очікують підприємницькі кола як в Україні, так і Росії. 

Раніше українські урядовці та члени парламенту, попри очікування Росією синхронної 
ратифікації документа, висловлювали застереження до договору, вважаючи, що він надає переваги 
Росії. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв, який ще під час роботи в 
уряді готував документ до ратифікації у Верховній Раді, заявив кілька тижнів тому, що зона вільної 
торгівлі СНД має створюватися без винятків і обмежень. 

"Ми розраховуємо на створення зони вільної торгівлі СНД без винятків і обмежень, що 
дасть можливість забезпечити взаємодоповнюючий розвиток і нову, прогресивнішу систему 
відносин у цьому економічному просторі", - заявляв Андрій Клюєв.  

У той же час, президент Віктор Янукович на зустрічі із президентом росії Володимиром 
Путіним15 травня пообіцяв ратифікацію Україною угоди про зону вільної торгівлі між країнами 
СНД найближчим часом.  

 
Від "прагматизму" - до "жорсткого прагматизму" 
Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив у Воронежі, що вважає головним 

завданням парламентів України й Росії поглибити співробітництво між регіонами й у 
високотехнологічних сферах. 

"Я бачу місію парламентів у глибокому аналізі наявних і потенційних проблем на шляху 
поглиблення співробітництва між регіонами. Аналогічне завдання стоїть перед нами і в іншій 
перспективній області співробітництва - кооперації у високотехнологічних сферах", - сказав він. 

Зі слів Литвина, це стосується космонавтики, атомної енергетики, нанотехнологій, авіа- і 
кораблебудування, передає агентство "Українські новини". Спікер також сподівається, що в 
найближчому майбутньому Україна й Росія спільно реалізовуватимуть будівництво літаків Ан-70.  

Напередодні воронезького засідання міжпарламентської комісії зі співпраці двох 
парламентів Володимир Литвин сказав, що Україні слід очікувати "жорсткого прагматизму" у 
російській політиці стосовно України. 

"Мій прогноз щодо "української" політики Росії не дуже втішний. Якщо у попередні роки її 
можна було характеризувати як прагматичну, то надалі вона може набути ознак політики 
"жорсткого прагматизму". Пояснити це можна, насамперед, внутрішньополітичним порядком 
денним самої Росії, певною "розмитістю" нашої власної стратегії щодо змісту та характеру 
розбудови відносин із Росією, атмосфери "охолодження" відносин України із Заходом", - сказав 
глава українського парламенту в інтерв'ю журналу "Національна безпека і оборона". 

"Не можна допустити, щоб відносини України і Росії перейшли у стан активного 
політичного, інформаційного протистояння, а економічне співробітництво набуло ознак 
прихованого тиску з боку Росії", - наголосив Володимир Литвин. 

 
Дзеркало тижня 

31.05.2012. Росія оприлюднить документи про українських 
націоналістів, голодомор і архів Сталіна 

22 червня Росархів опублікує документи про українських націоналістів періоду 1939-1945 
років і про голодомор. Регулярно буде поповнюватися колекція документів, доступна через 
інтернет. Найближчим часом планується також опублікувати в інтернеті документи Комінтерну і 
архів документів Сталіна. 

 Росія 22 червня опублікує дві збірки документів про історію Великої Вітчизняної війни, які 
стосуються українських націоналістів та Російської визвольної армії генерала Власова. Про це 
заявив глава Росархіву Андрій Артізов на лекції «Польща-Росія. Взаємний портрет» у Варшаві. 

 «Ці збірки будуть опубліковані у річницю початку Великої Вітчизняної війни», — сказав 
він. 

 За словами Артізова, збірки допомагають у розумінні проблематики колабораціонізму і 
національно-визвольних рухів. 

 Збірки документів періоду Другої світової війни називаються «Українські націоналістичні 
організації у 1939-1945 роках» та «Російські колабораціоністи — Російська визвольна армія 
генерала Власова». Один з томів останньої збірки буде містити матеріали слідчої справи генерала. 
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Також до збірки включено документи з німецьких і польських архівів, перекладені на польську 
мову. 

 Також готується до випуску фундаментальна архівна збірка «Голод у СРСР в 1929-1934» та 
збірка матеріалів про економіку країн Балтії в радянський період. 

 Артізов також повідомив, що регулярно буде поповнюватися колекція документів, 
доступна громадянам через інтернет. Найближчим часом планується опублікувати в інтернеті 
колекції документів радянської епохи, в тому числі документів Комінтерну і архів документів 
Сталіна. 

 
Дзеркало тижня 

31.05.2012. У Росії поки що й не думають про нові газові контракти з 
Україною 

У відповідь на заяви прем’єра Азарова про готовність керівництва Росії повернутися до 
питання перегляду газових контрактів з Україною», у Росії заявили, що у діалозі з Україною щодо 
газового питання виходять з діючих угод. 

  Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи 
не виключала можливість діалогу з приводу газових угод з Україною. 

 «Ми виходимо з наявності діючих законних газових угод, відповідно до яких здійснюється 
постачання природного газу, а що стосується якогось спілкування з цього приводу, то воно ніколи 
не виключалося», — заявив Пєсков журналістам у четвер, 31 травня. 

 «Російська сторона завжди була, є і буде готова прислухатися до думки наших партнерів, 
вислуховувати їхні аргументи. У той же час російська сторона завжди була і залишається готовою 
давати будь-які роз'яснення», — сказав Пєсков. 

 Раніше у четвер прем'єр-міністр України Микола Азаров виступив з твердженням про те, 
що Росія готова до перегляду газових угод. 

 «Керівники РФ погодилися серйозно розглянути аргументи української сторони щодо 
постачання російського газу в Україну і найближчим часом повернутися до перегляду контракту, 
який, очевидно, ставить Україну у нерівні конкурентні умови», — сказав Азаров на засіданні уряду 
України. 

 
Дзеркало тижня 

31.05.2012. У Кремлі відповіли Азарову: РФ ніколи не виключала 
діалогу щодо газу, але виходить з угод 

Росія була, є і буде готова прислухатися до думки України, але виходить, у першу чергу, з 
наявності діючих законних газових угод, відповідно до яких і здійснюється постачання газу. 

 Росія ніколи не виключала діалогу з Україною щодо умов постачання газу, проте у першу 
чергу виходить з діючих законних угод, заявив прес-секретар президента РФ, заступник голови 
адміністрації Кремля Дмитро Пєсков. 

 «Росія була, є і буде готова прислухатися до думки наших партнерів, вислуховувати їх 
аргументи. У той же час (Росія) також завжди була і залишається готовою давати будь-які 
роз'яснення. Ми виходимо, у першу чергу, з наявності діючих законних газових угод, в відповідно 
до яких здійснюється постачання природного газу», — сказав Пєсков. 

 "Що стосується спілкування з цього приводу, то воно ніколи не виключалося", — додав 
прес-секретар президента РФ. 

Нагадаємо, 31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що російська сторона 
погодилася розглянути аргументи Києва, що домагається перегляду укладених у 2009 році газових 
контрактів. За словами голови українського уряду, сторони домовилися найближчим часом 
повернутися до цієї теми. 

 Раніше заступник голови «Нафтогазу України» Вадим Чупрун повідомив, що предметні 
переговори України і Росії щодо газу продовжаться у серпні - після завершення експертної оцінки 
газотранспортної системи України. 

 
Дзеркало тижня 

31.05.2012. РФ: «Північний» і «Південний» потоки врятують Європу 
від небезпеки блокування Україною постачання газу 

Після введення в дію нових газопроводів експорт РФ знайде більш надійні маршрути 
доставки, що дозволить значно збільшити безпеку постачання європейських споживачів 
природним газом. За словами Міллера, таким чином раз і назавжди буде ліквідовано привід 
«безпідставно покладати на „Газпром“ відповідальність за наслідки чужих рішень». 

  Глава «Газпрому" Олексій Міллер на щорічних зборах учасників Європейського ділового 
конгресу найбільш чітко позиціонував роль газопроводів «Північний" і "Південний потік", які 
будує російська компанія. 
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 За його словами, вони повинні позбавити Європу від небезпечної залежності транзиту 
російського газу через Україну, яка вже два рази блокувала постачання до ЄС. 

Сенс здійснення великих інфраструктурних проектів - "Північний» і «Південний потік» — в 
забезпеченні надійних постачань до Європи. Як зазначив Міллер, вони повинні ліквідувати дійсно 
небезпечну залежність від монопольного транзитера — України, яка у 2006 і 2009 роках 
перекривала доступ газу, що прямував на експорт з Росії на європейські ринки. 

 «Після введення в дію нових газопроводів наш експорт знайде більш надійні маршрути 
доставки і, що важливо, додаткову гнучкість. Це дозволить значно збільшити безпеку постачання 
європейських споживачів природним газом, чому наша компанія надає найважливіше значення», 
— сказав глава «Газпрому». 

 Водночас, як додав Міллер, «раз і назавжди буде ліквідовано привід безпідставно 
покладати на "Газпром» відповідальність за наслідки чужих рішень, які обернулися блокуванням 
експортних постачань нашого газу». 

 
BBC Україна 

31.05.2012. Азаров каже, що Росія готова переглянути газові 
контракти, Міллєр - заперечує 

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у четвер на засіданні уряду, що Росія 
погодилась повернутись до перегляду газових контрактів. Глава Газпрому Олексій Міллєр у 
відповідь на цю заяву заперечив існування будь-яких домовленостей із "Нафтогазом" про те, щоби 
змінити чинні контракти. 

За словами пана Азарова, керівництво Росії погодилось "серйозно розглянути аргументи 
української сторони щодо постачання російського газу в Україну і найближчим часом повернутися 
до проблеми перегляду контракту, який, вочевидь, ставить Україну у нерівні конкурентні умови". 

У відповідь на цю заяву українського прем'єра глава правління Газпрому Олексій Міллєр, 
якого цитує Інтерфакс-АГІ, сказав, що немає жодних, навіть попередніх домовленостей з 
"Нафтогазом" про зміну контрактів. 

Крім того, речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що 
Росія виходить з наявності "чинних законних газових домовленостей", повідомляє Інтерфакс. 

"Що стосується будь-якого спілкування з цього приводу, то воно ніколи не виключалося," - 
сказав пан Пєсков. 

"Російська сторона завжди була, є і буде готова дослухатися до думки наших партнерів, 
вислуховувати їхні аргументи," - додав він. 

Водночас російський віце-прем'єр Аркадій Дворкович, який курирує питання паливно-
енергетичного комплексу, сказав що не має жодної інформації про готовність Росії переглядати 
газовий контракт із Україною. 

"Консультації з українською стороною ведуться в постійному режимі, дуже багато зустрічей 
і переговорів у всіх складових газового співробітництва... Що стосується саме перегляду 
домовленостей, у мене немає такої інформації", - цитує Інтерфакс пана Дворковича. 

 
Переговори без результату 
Міністр енергетики України Юрій Бойко, який перебуває з візитом у США, раніше заявляв, 

що обговорить можливість закупівлі зрідженого газу в американських компаній, ціна якого 
"значно нижча" за російський газ. 

Зараз Україна імпортує газ лише із Росії за ціною у 526 доларів за тисячу кубів, сплачуючи 
за нього із урахуванням "харківської знижки" на 100 доларів менше. 

Перемовини щодо зміни чинних контрактів та зниження ціни на російський газ 
український уряд веде з Росією вже понад два роки провадить. 

У травні президент України Віктор Янукович зустрівся з новообраним президентом Росії 
Володимир Путіним у Москві, де вони, зокрема, обговорювали і газові питання, але жодних 
конкретних домовленостей не досягли. 

Більше того, за тиждень після зустрічі президентів після чергового раунду переговорів, що 
відбувся у Москві 21 травня між українським міністром енергетики Юрієм Бойком та керівником 
Газпрому Олексієм Міллєром, у Газпромі стали говорити про те, що сторони не можуть дійти 
компромісу і вже пройшли "точку неповернення". 

 
РБК-Україна 

31.05.2012. Росія випускатиме Ан-148 спільно з Україною 
Росія візьме участь в серійному випуску Ан-148 з Україною, повідомив Корреспондент.net, 

цитуючи прем'єр-міністра України Миколу Азарова. 
"Російське керівництво висловило готовність взяти участь в серійному випуску Ан-148. 

Днями міністр економічного розвитку Петро Порошенко побував на авіапідприємстві у Воронежі. І 
готовність до продуктивної кооперації у нас досить висока", - розповів Азаров. 
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З його слів, НТК Антонов може приступати до технологічного оформлення такої співпраці з 
РФ. 

Нагадаємо, ДП Антонов у 2011 році випустило два близькомагістральні пасажирські літаки 
Ан-148 і п'ять багатоцільових транспортних літаків Ан-32Б. Також повідомлялося, що в листопаді 
минулого року російська авіакомпанія Ангара домовилася про придбання на умовах лізингу десяти 
літаків Ан-148. 

 
Ukrainian European Perspective 

31.05.2012. Росія виділить кошти для будівництва 3-4 енергоблоків 
Хмельницької АЕС, - Азаров 

Росія виділить кошти для будівництва 3-4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це в ході 
засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, передає РБК-Україна. 

 "Російське керівництво підтвердило свою зацікавленість в інтенсифікації відносин з 
Україною. Як-то кажуть, пілотними ми визначили першочергові завдання. Вони цілком 
прагматичні. Росія ухвалила рішення про кредитування будівництва третього і четвертого 
енергоблоків на Хмельницькій АЕС", - сказав Азаров. 

 Він також додав, що дає доручення Міністерству енергетики і вугільної промисловості 
почати технічне оформлення цієї угоди. 

 Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" планує підписати кредитну угоду з РФ щодо 
блоків Хмельницької АЕС до кінця 2012 р. 

 
Голос Америки 

31.05.2012. Уряд України очікує перегляду газових контрактів, РФ 
спростовує будь-які домовленості  

Український уряд говорить про прогрес на переговорах із Росією щодо перегляду газових 
контрактів. Водночас в «Газпромі» заперечують, що давали згоду на зміну умов багаторічних угод і 
висловлюють занепокоєність здатністю українських партнерів забезпечити безперебійний транзит 
до країн ЄС в зимовий період. 

 «Керівництво Російської Федерації погодилось серйозно розглянути аргументи української 
сторони щодо постачання російського газу в Україну і найближчим часом повернутися до 
проблеми перегляду контракту, який очевидно ставить Україну в нерівні конкурентні умови». 

 Про начебто згоду російського керівництва переглянути обтяжливі для українських 
споживачів умови постачання газу повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. Після низки 
зустрічей з посадовцями РФ він дав зрозуміти, що раніше непохитна позиція партнерів нарешті 
змінилася: 

 «Керівництво Російської Федерації погодилось серйозно розглянути аргументи української 
сторони щодо постачання російського газу в Україну і найближчим часом повернутися до 
проблеми перегляду контракту, який очевидно ставить Україну в нерівні конкурентні умови», – 
сказав український прем'єр. 

 Мовляв, домовився із партнерами розглянути суперечливе питання 27-го червня під час 
засідання міжурядового українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва. 

 Втім, в Росії надзвичайно швидко відреагували на заяву українського прем'єра, фактично 
заперечивши її. Відразу декілька російських урядовців заявили, що переговори про перегляд 
діючих контрактів не ведуться. Водночас керівник російської монополії «Газпром» Олексій Міллер 
висловив тривогу щодо здатності української компанії забезпечити безперебійний транзит палива 
до ЄС в зимовий період. За його даними, «Нафтогаз» не закачує в підземні сховища достатньо газу 
для виконання міжнародних контрактів. 

 Українські урядовці в свою чергу розкривають деталі власного плану вирішення газової 
проблеми. В інтерв'ю телекомпанії CNN міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко 
заявив про ідею створення тристороннього консорціуму з управління системою магістральних 
газопроводів. За його словами, Україна готова поступитися контролем над ГТС в обмін на гарантії 
збереження обсягів транзиту та встановлення прийнятних цін на газ. Урядовець стверджує, що 
сторони (Україна, Росія і ЄС) матимуть рівні частки в компанії. 

 «Я вважаю, що буде знайдене комплексне рішення, пов'язане із гарантіями транзиту і 
вартості газу. Україна є одним із найбільших споживачів російського газу в Європі, тому Росія 
зацікавлена в нашому ринку», – цитує Бойка урядовий сайт. Він прогнозує початок переговорів 
про створення такого консорціуму відразу після завершення оцінки вартості ГТС. 

 Ще одним способом змусити Росію переглянути існуючу договірну базу називають 
поступову відмову від використання дорогого російського палива і його заміна на альтернативні 
енергоносії. Український уряд має намір пришвидшити розробку власних родовищ сланцевого 
газу. Микола Азаров звернувся сьогодні до керівництва американської компанії «Chevron», яка 
вестиме розвідку цього виду палива на заході країни, якнайшвидше розпочати роботу. 
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 «Одним із пріоритетів діяльності нашого уряду є збільшення власного видобутку нафти і 
газу. Ми вітаємо участь вашої компанії у реалізації нашої великої програми. Ми задоволені, що 
ваша компанія взяла активну участь у конкурсі на право укладення угоди про розподіл продукції. 
Ми очікуємо від вашої компанії практичних кроків для реалізації цього великого проекту. Я 
сподіваюся, що ті технології, які ви використовуєте, дозволять нам швидко розпочати роботи з 
освоєння цієї площі», – заявив Азаров. Він також анонсував оголошення нових конкурсів з 
освоєння інших перспективних ділянок. 

 
США ТА КАНАДА 

 
Дзеркало тижня 

25.05.2012. Сhevron почала переговори про підписання спільного 
операційного договору з українською стороною 

Можна припустити, що до парламентських виборів в Україні переможці тендерів на 
освоєння Юзівської і Олеської площ навряд чи захочуть підписати договори про УРП і спільний 
операційний договір, незважаючи на гарантії нерозповсюдження на УРП можливих змін у 
законодавстві України. 

 Представники американської компанії Сhevron, переможця тендеру на геологічне 
вивчення та розробку Олеської газоносної площі (Львівська та Івано-Франківська обл.), спільно з 
представниками державної компанії «Надра Олеська» почали переговори з приводу майбутнього 
підписання спільного операційного договору (не плутати з договором про спільну діяльність, — 
ред.). 

 Як стало відомо кореспонденту ZN.UA, у переможців тендеру на освоєння Юзівської і 
Олеської площ є 90 днів для підготовки свого проекту УРП та подання його для підписання. 
Процедура безпосереднього уточнення та підписання може після цього зайняти ще 3-4 місяці. 

 Таким чином, можна припустити, що до парламентських виборів в Україні () переможці 
тендерів на освоєння Юзівської і Олеської площ навряд чи захочуть підписати договори про УРП і 
спільний операційний договір, незважаючи на гарантії нерозповсюдження на УРП можливих змін 
у законодавстві України. 

 Нагадаємо, що підписання договору про УРП і спільного операційного договору 
компаніям-переможцям необхідно для того, щоб приступити до робіт на вищевказаних площах. 

 Як повідомлялося, промисловий видобуток газу на Юзівській і Олеській площах має 
початися у 2017 році. Буріння на Юзівській площі (Харківська та Донецька обл.) має розпочатися 
вже у 2013 році, дослідно-промислова розробка — у 2015 році. Початок робіт на Олеській площі 
(Львівська та Івано-Франківська обл.), заплановано на 2014 рік, дослідно-промислову розробку — 
на 2016 рік. 

 За базовим сценарієм, Україна зможе видобувати на Юзівській і Олеській площах 15 млрд 
куб. м. газу на рік. А оптимістичний сценарій передбачає видобуток в пікові роки близько 50 млрд 
куб. м. газу 

 Chevron є другою за величиною енергетичною компанією США. Корпорація здійснює свою 
діяльність більш ніж у 180 країнах. Чистий прибуток нафтогазового гіганта в першому кварталі 
2012 року зріс на 4,19% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав $6,471 млрд. 

 Як заявляв раніше міністр екології Едуард Ставицький, Shell і Сhevron мають намір на 
етапі геологорозвідувальних робіт пробурити близько 5 тис. свердловин на Юзівській і Олеській 
площах, що перевершує попередні очікування держави. Міністр повідомив, що за пропозицією 
Shell і Сhevron частка держави в отримуваній продукції, складатиме більше 30%, тоді як 
мінімальною умовою було 16,5%. 

 
BBC Україна 

29.05.2012. Сенату США пропонують санкції проти Януковича 
До Комітету Сенату США з іноземних справ надійшов проект резолюції сенатора Джеймса 

Інхофа, який закликає посилити міжнародний тиск на українську владу для звільнення Юлії 
Тимошенко, а також запровадити санкції, включно із забороною на в'їзд до США президенту 
Віктору Януковичу та іншим українським чиновникам, як йдеться у проекті, "причетним до 
ув'язнення Тимошенко". 

У проекті зазначено, що ув'язнення Юлії Тимошенко було "зоркестровано чинною 
адміністрацію" в Україні і є "погано завуальованим зусиллям знищити політичного конкурента". 

На своєму офіційному сайті сенатор Інхоф зазначає: "Моя резолюція закликає наш 
Держдепартамент, НАТО, ОБСЄ запровадити спільний дипломатичний тиск на президента Віктора 
Януковича для звільнення Юлії Тимошенко". 

Автор документу закликає ОБСЄ не визнавати заплановане у 2013 році головування 
України в цій організації, доки Тимошенко не буде звільнена, просить Держдепартамент 
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відкликати посла США в Україні і закликає НАТО призупинити дії всіх угод про співпрацю з 
Києвом до звільнення Тимошенко. 

Представники Партії регіонів вже заявили, що жодних перспектив ініціатива сенатора 
Інхофа немає. За словами голови парламентської фракції Партії регіонів Анатолія Кінаха, цей 
проект не має майбутнього і не зіграє істотної ролі, оскільки між Україною і США за останні 20 
років сформувалися досить міцні двосторонні відносини. 

 
Процедура 
Джеймс Інхоф є сенатором Республіканської партії від штату Оклахома. 
Він має багаторічний військовий досвід і вважається експертом з питань безпеки і оборони. 

Американський журнал National Journal назвав його "найбільш визначним консервативним 
сенатором США". 

Якщо цей проект резолюції буде схвалений в комітеті з іноземних справ Сенату США, потім 
його ще повинні буде схвалити Сенат, Палата представників Конгресу і підписати президент. 
Барак Обама може накласти вето на документ. 

Водночас виконавча влада в США, зокрема, Держдепартамент має окреме право на 
надання чи відмову у наданні віз. 

Американські конгресмени вже мають подібний досвід проектів резолюцій, зокрема, 
відносно Росії: так званий "список Магнітського". Американські сенатори закликають 
адміністрацію США заборонити в'їзд до США 60 російським можновладцям, які причетні до 
загибелі у російській в'язниці юриста Hermitage Capital Management Сергія Магнітського у 2010 
році. 

 
"Втома від України" і санкції 
Одним із перших у США, хто заговорив про санкції до української влади через справу 

Тимошенко, був колишній посол Сполучених Штатів до України Стівен Пайфер. Його заклик 
обмежити контакти з українською владою і запровадити візові санкції відносно конкретних 
українських урядовців повернув увагу до українських справ після певного періоду "втоми від 
України" у Вашингтоні. 

Під час свідчення у Сенаті 1 лютого 2012 року Стівен Пайфер також рекомендував 
призупинити надання фінансової допомоги Україні.  

На рівні адміністрації США заяв про застосування санкцій щодо України поки що немає. 
Заступник Держсекретаря США Томас Мелія утримався від відповіді на запитання, 

поставлене йому в Україні, якими будуть санкції проти Києва у разі нечесних парламентських 
виборів. 

"Наш сигнал наразі дуже чіткий... Чесні вибори до Верховної Ради забезпечать шлях 
повернення до Європи і шлях до закріплення партнерства зі США", - заявив представник 
Держдепу. 

Джефрі Меєр з Гудзонівського інституту у Вашингтоні наголошує, що не слід 
недооцінювати силу Конгресу і можливості адміністрації США. 

Пан Меєр в інтерв'ю BBC Україна також наголосив, що Білий Дім розрізняє ставлення до 
демократії провладних кіл і громадян в Україні. 

"Дивно чути думку, що Україні нав'язують виконання якихось вимог і стандартів. Ніхто 
Україну "тягнути" на Захід не буде. США будуть підтримувати тих, хто хоче спілкуватися на 
спільній мові, а Україна може просто опинитись "в затінку". Є наприклад Грузія, ця країна 
докладає серйозних зусиль, аби бути прийнятою у демократичну спільноту", - сказав Джефрі Меєр. 

 
Зустріч у кулуарах 
Про Грузію згадували на саміті НАТО як одного з наступних кандидатів на членство в 

Альянсі. За словами Джефрі Меєра, ця країна дуже серйозно ставиться до свого іміджу, зокрема в 
США. 

"Дуже шкода українських громадян, оскільки через недалекоглядну політику влади 
Україна, яку і так пресингують зі Сходу, вже впирається в холодну стіну на Заході", - вважає 
експерт. 

В оточенні українського президента заявили, що на саміті НАТО у Чикаго Віктор Янукович 
зустрівся в кулуарах з президентом США Бараком Обамою, який подякував українському колезі за 
виконання обіцянки вивезти з України високозбагачений уран, за присутність в Афганістані, і не 
згадав про справу Тимошенко. 

"США вже сказали те, що думають з приводу Тимошенко, і весь світ знає позицію 
адміністрації з цього приводу", - наголосив в інтерв'ю BBC Україна експерт з військових питань 
Гудзонівського інституту Річард Вайтз. 
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"Те, що не було заплановано офіційної зустрічі з Бараком Обамою, а деякі лідери на саміті 
НАТО хотіли окремо поговорити з українським президентом про демократію, на мою думку, не 
потребує коментарів щодо того, чи хвилює це питання Захід," - сказав експерт. 

На думку директора Freedom House Девіда Креймера, сам факт того, що на порядку 
денному української прблематики у Вашингтоні з'явилось саме слово "санкції", є дуже серйозною 
ознакою охолодження двосторонніх відносин. 

 
Голос Америки 

29.05.2012. Сенатор від Іллінойсу зустрівся з Януковичем і закликав 
звільнити Тимошенко  

 Як повідомляє посольство США в Україні сенатор Сполучених Штатів і представник 
більшості у Сенаті Ричард Дурбін відвідав Україну 27-28 травня. Він зустрівся з президентом 
Віктором Януковичем та іншими українськими урядовцями, зокрема, прем'єр-міністром Миколою 
Азаровим та міністром закордонних справ Костянтином Грищенком. 

 Американський високопосадовець закликав українських політиків до просування свободи, 
демократії, і розвитку сильної ринкової економіки в Україні. 

 Сенатор Дурбін також зустрівся з представниками опозиційних партій та Євгенією 
Тимошенко, дочкою ув'язненої екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. 

 Сенатор згадував про ув'язнення Тимошенко під час кожної зустрічі і підкреслив, що США 
бачать у цьому випадку вибіркове переслідування. Він наголосив, що Юлію Тимошенко повинно 
бути звільнено. 

 
Голос Америки 

30.05.2012. Група добровольців Корпусу миру США склала присягу 
служити Україні   

 Вони приїхали з Америки, щоб служити Україні. Посланці Огайо і Каліфорнії, 
Пенсильванії і Оклахоми, Техасу і Небраски невдовзі роз’їдуться по українських містечках і селах. 
Там вони на благодійних засадах викладатимуть англійську мову, навчатимуть молодь лідерства, 
допомагатимуть розвитку громад. Черговий загін волонтерів Корпусу миру США — 55 
американців, для яких на наступні два роки Україна стане домом. 

 «Я надзвичайно щаслива, що стала добровольцем Корпусу миру. Я мала нуднувату роботу 
в Америці – хотіла змінити своє життя і три роки поспіль подавалася на цю програму. Я радію, що 
потрапила саме сюди, в Україну». 

 Ендрю Сіґер їде у Кіровоградську область викладати в школі англійську мову. Паралельно 
планує вивчити українську. Він говорить: 

 «Української я поки що не опанував, але вже встиг познайомитися із суржиком. Думаю, 
скоро заговорю на ньому. Це буде дуже цікаво!» 

 Ейлін Келлі з Флориди їде в Луганськ планувати розвиток міста і заохочувати громадян до 
участі в місцевих справах: 

 «Я надзвичайно щаслива, що стала добровольцем Корпусу миру. Я мала нуднувату роботу 
в Америці – хотіла змінити своє життя і три роки поспіль подавалася на цю програму. Я радію, що 
потрапила саме сюди, в Україну. Тут надзвичайно великі можливості, щоб реалізувати себе. І я 
просто в захваті!» 

 Волонтери Корпусу миру затребувані в Україні. Школи, де вже побували викладачі з 
Америки, запрошують їх знову і знову. Говорить представник Міністерства освіти України Оксана 
Коваленко: 

 «Два роки діти мають можливість спілкуватися з носієм мови. Звичайно, в тих школах, де 
працюють волонтери, підвищується рівень викладання іноземної мови як серед дітей, так і 
професійний рівень вчителя. Тому в нас надзвичайно великий попит на волонтерів. 

 Загін волонтерів в Україні – найбільший серед усіх країн світу, де працює Корпус миру. 
Сьогодні в українських містах і селах перебуває 445 американських добровольців. Хоча, порівняно 
з минулими роками, нинішня група новобранців чи не вдвічі менша. 

 Розповідає директор Корпусу миру в Україні Даґлес Тешнер: 
 «Ми досі найчисельніша місія Корпусу миру в світі. Але нині Сполучені Штати 

намагаються економити бюджетні кошти. Також багато інших країн просять надіслати до них 
більше добровольців. Ми, безумовно, продовжимо нашу роботу в Україні. Але, ймовірно, надалі ми 
не матимемо так багато людей. 

 Цей рік Корпусу миру в Україні – ювілейний, двадцятий. Відколи президенти Буш і 
Кравчук у 1992 року підписали угоду, понад дві з половиною тисячі американських добровольців 
послужили Україні. 

 Про американських добровольців так говорить посол США в Україні Джон Теффт: 
 «Я багато подорожую Україною і люди кажуть мені – ми дуже цінуємо працю волонтерів. 

Вони надзвичайно корисні і з професійної точки зору і як посланці Сполучених Штатів. Українці 
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дуже приязно ставляться до них. І мені особисто це дає впевненість про надзвичайну цінність 
таких програм обміну. Вони мають неоціненне значення для наших міждержавних стосунків». 

 

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
BBC Україна 

23.05.2012. Ernst&Young: Колумбію, Україну та Бразилію 
сприймають як найкорумпованіші країни 

Україна серед держав, які сприймають як найбільш корумповані 
Дедалі більше топ-менеджерів у всьому світі готові давати хабарі, щоби зберегти чи 

розширити свій бізнес, при цьому бажання продемонструвати економічне зростання переважує 
занепокоєння щодо етики чи навіть штрафів. 

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому 23 травня та проведеному аудиторською 
компанією Ernst&Young, дані якого наводить Reuters. 

Аналітики компанії твердять, що за даними їхнього дослідження, кількість топ-менеджерів, 
які готові давати хабарі, особливо, освоюючи нові ринки, зросла з 9% торік до 15%. 

"Зростання та етичне ведення бізнесу в умовах сучасних ринків можуть видатися 
конкурентами", - сказав Девід Стульб з Ernst&Young. 

При цьому, за даними дослідження, серед трьох країн світу, які сприймаються як найбільш 
корумповані: Колумбія, Україна та Бразилія. Втім, третина з опитаних у 43 країнах 1700 топ-
менеджерів переконані, що корупція поширена в їхній країні. 

З опитаних 400 фінансистів про згоду дати хабар, аби убезпечити бізнес, заявили 15%, ще 
4% готові заплатити, щоби приховати фінансові показники. 

"Ця група керівників не є великою в абсолютних показниках, але, якщо врахувати 
відповідальність, яка на них покладена, вони створюють значні ризики для своїх бізнесів та для 
рад директорів", - цитує агенція Reuters дослідження Ernst&Young. 

Більше половини керівників вважають, що радам директорів бракує детального розуміння 
того, в чому полягає їхній бізнес, а неспроможність застосувати покарання вихолощує настанови 
менеджменту. 

 
Дзеркало тижня 

29.05.2012. Україна і Панама оформлять безвізовий режим 
Громадяни України зможуть отримувати дозвіл на в’їзд у Панаму прямо в аеропорту без 

попереднього оформлення віз. 
  Панама погодилася скасувати візовий режим для громадян України. Про це на брифінгу 

повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. 
 «7-8 червня заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін відвідає 

Панаму. В рамках візиту планується підписання угоду про скасування віз Панами для громадян 
України», — сказав Волошин. 

 За його словами, громадяни України зможуть отримувати дозвіл на в'їзд в Панаму прямо в 
аеропорту без попереднього оформлення віз. «Це невелика наша перемога, але важлива в рамках 
процесу спрощення візового режиму для України з іншими країнами», — сказав він. 

 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Дзеркало тижня 

29.05.2012. Президент Польщі побоюється, що Україна піде на Схід 
Коморовський переконаний, що європейським політикам необхідно поєднувати 

заохочення і натиск на українську владу. У той же час, він переконаний, що вектор інтеграції 
повинні визначити самі українці. 
   Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає за необхідне вести прагматичну 
політику щодо української влади, намагаючись наблизити Україну до інтеграції з ЄС, а не 
відштовхнути її до інтеграційних проектів з РФ. Таку думку він висловив у програмі Tomasz Lis na 
zywo, коментуючи відносини України з Європейським Союзом. 

 Коморовський зазначив, що польська влада зацікавлена в інтеграції свого найбільшого 
безпосереднього східного сусіда, яким є Україна, із західним світом, назвавши актуальною 
перешкодою на цьому шляху справу екс-глави уряду Юлії Тимошенко. 

 «Давайте не будемо залишати Україну на її шляху до західного світу, бо піде на Схід», — 
сказав Коморовський. 

 У той же час президент Польщі зазначив, що тільки українці можуть самі вирішити, куди 
хочуть інтегруватися і самі повинні знайти вирішення справи екс-прем'єра, звільнення якої вже 
десятий місяць домагаються європейські політики. 
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 «Сьогодні необхідно поєднувати певний прагматизм впливу на українську владу з 
одночасною спробою домогтися того, щоб Україна після виборів мала новий шанс на прискорення 
процесів європейської інтеграції з західним світом», — сказав Коморовський. 

 Він висловив думку, що європейським політикам необхідно поєднувати заохочення і 
натиск на українську владу, домагаючись змін національного законодавства, що робить можливим 
засудження за політичні рішення. 

 Коморовський також зазначив, що вважає правильним свої заклики не бойкотувати матчі 
Євро-2012 в Україні через справу Тимошенко. 


