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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ  ЗАЦІКАВЛЕНИХ ТА 
НЕЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН УКРАЇНА ПРОСУВАЄТЬСЯ В НАПРЯМКУ 

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ІЗ ЄС 

В першій половині серпня Києву вдалося ще на крок наблизитися до 
окресленої мети – підписання Угоди про асоціацію із ЄС. При цьому, свій внесок 
зробили всі зацікавлені сторони: Україна – реформуванням законодавства та 
певним поступом у переговорах щодо долі Юлії Тимошенко, ЄС – активними 
консультаціями, пом’якшенням вимог та посиленням відчуття втрати України. Та 
чи не найсуттєвіший внесок зробила ще одна «зацікавлена» сторона – Росія, яка 
неприхованим економічним тиском та шантажем об’єднала проти себе українську 
громаду, викликала обурення представників ЄС та посилила їх рішучість 
захистити європейський вибір України.  

На початку серпня українська влада передала до Венеціанської комісії 
законопроект про реформування прокуратури, про що Віктор Янукович 
особисто повідомив Президенту Європейського Парламенту Мартіну Шульцу в 
телефонній розмові 7 серпня. Очікується, що Венеціанська комісія внесе свої 
рекомендації, після чого законопроект буде направлений до Верховної Ради 
України. В.Янукович також доручив Міністерству юстиції опрацювати питання 
готовності інших законопроектів, необхідних для підписання Угоди про асоціацію 
з ЄС, при цьому – «врахувати позиції міжнародних експертів»1. Перший віце-
прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що Україна виконала й вимогу ЄС щодо 
«узгодження стратегії управління державними фінансами»2, а німецькому 
виданню «Frankfurter Allgemeine Zeitung» С.Арбузов сказав про «досягнення 
прогресу» в переговорах про можливість лікування Ю.Тимошенко в Німеччині3.  

Про серйозність євроінтеграційних намірів української влади свідчить 
енергійна робота Міністерства аграрної політики і продовольства з адаптації 
вітчизняного законодавства до вимог ЄС, – щоб одразу із запуском поглибленої 
зони вільної торгівлі, українська сільгосппродукція змогла вийти на ринок 
Європи. Міністерством вже розроблено 9 документів, що стосуються питань 
сільгоспкооперації, органічної продукції, якості та безпеки продукції4. 

                                                             
1
 Президент доручив опрацювати питання готовності законопроектів, необхідних для підписання Угоди з 

ЄС - Олена Лукаш. http://www.president.gov.ua/news/28456.html 
2
 Україна виконала ще одну вимогу ЄС. http://eu.prostir.ua/news/258735.html 

3
 Україна веде переговори з Євросоюзом щодо Тимошенко. http://www.u-e-p.eu/news/2013/august/ukrana-

vede-peregovori-z-vrosouzom.html 
4
 Експерти: Законодавство у сфері АПК найшвидше гармонізували з вимогами ЄС. 

http://eu.prostir.ua/news/258861.html 
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Вагомим сприятливим чинником для Києва є зміна позиції 
Берліна, який з противника євроінтеграції України перетворюється на її 
прихильника. У відповідь на запит «Deutsche Welle», речниця уряду Німеччини 
повідомила, що ФРН сподівається на підписання Угоди про асоціацію на 
Вільнюському саміті Східного партнерства у листопаді, звісно ж, за умови 
виконання Києвом критеріїв, сформульованих ЄС, зокрема щодо вибіркового 
правосуддя, а саме – справи Ю.Тимошенко5. 

Представники ФРН в Європарламенті також зайняли активну 
позицію із захисту України в митному конфлікті із Росією. Голова 
Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Елмар Брок (Німеччина) у 
спільній заяві із головою групи народних партій в Парламентській Асамблеї ЄС – 
країни «Східного партнерства» Яцеком Сарюш-Вольським (Польща) заявив: 
«Блокуючи імпорт з України, Росія розгортає торгівельну війну з Україною. Тиск 
зростає, аби утримати Україну від підписання Угоди про асоціацію і зону вільної 
торгівлі з ЄС. ЄС як зацікавлена сторона в конфлікті має діяти для захисту 
України від дій Росії, тоді як Україні слід зробити все необхідне для підписання 
Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС»6. 

 Загалом, своєю торгівельною війною Росія зробила для 
української євроінтеграції чи не більше, ніж сам український уряд. 
Симпатії євродепутатів та єврочиновників – на стороні України, яка 
фактично постраждала за свої євроінтеграційні прагнення, проте не відмовилася 
від поставленої мети, незважаючи на жорсткий тиск Росії. Президент 
Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті Ганс Свобода 
назвав дії російської влади щодо України «абсолютно неприйнятними»: «Це 
очевидно, що Росія хоче утримати Україну від зміцнення її відносин із ЄС... 
Європейський Союз має підтримувати амбіції України у зближенні з ЄС»7.  

Спроби Росії тиском відмовити Україну від зближення із ЄС перетворили 
захист свого слабшого партнера у «справу честі» для Євросоюзу, як і захист свого 
власного права вести переговори про асоціацію з тим, з ким визначить сам 
Брюссель, а не з ким дозволить Москва. Залежність економіки Росії від торгівлі із 
ЄС стримуватиме Москву від ескалації напруги із європейськими столицями, що 
може певним чином посилити переговорні позиції Києва. 

Та якщо в питаннях зовнішніх зносин із Москвою українська влада може 
розраховувати на підтримку партнерів із Євросоюзу, то проблему 
«внутрішнього» саботажу євроінтеграції їй доведеться вирішувати 
самотужки. Причому мова йде не про українську опозицію в особі «Батьківщини», 
«УДАРу» та «Свободи», а про проросійські сили всередині правлячої Партії 
регіонів, які дедалі більш відкрито демонструють свою орієнтацію на Кремль, а не 
на Банкову. Зокрема, нардеп ПР Вадим Колесніченко вже зареєстрував 
законопроект, яким пропонує скасувати ті норми законодавчих актів України, 
в яких йдеться про євроінтеграцію, а також скасувати указ Президента «Про 
затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» та 
євроінтеграційні розпорядження Кабміну8.  

 

                                                             
5
 Берлін закликає Росію поважати право України торгувати з ЄС. http://www.dw.de/берлін-закликає-росію-

поважати-право-україни-торгувати-з-єс/a-17035281 
6
 Європарламент: ЄС має захистити Україну від торгової війни з Росією. 

http://www.day.kiev.ua/uk/news/190813-ievroparlament-ies-maie-zahistiti-ukrayinu-vid-torgovoyi-viyni-z-rosiieyu 
7
 Ганс Свобода: Російські дії щодо українського імпорту є абсолютно неприйнятними. 

http://tyzhden.ua/News/87420 
8
 Евроинтеграция отменяется – в Раде зарегистрирован законопроект. http://r-u.org.ua/?p=2899 
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

04.08.2013 Пам'ять не має розпалювати ворожнечу 

Тамара Трацевич, член Національної спілки журналістів України, голова Ради Центру прав 
людини «Древо життя» 

Коли буде підписана Угода про асоціацію, все почнеться: процес зміститься з міжнародного 
аспекту на внутрішнє реформування України. Угода про асоціацію – це легітимізація незалежного 
контролю в образі ЄС. (Девід СТУЛІК, координатор програми преси та інформації Представництва 
ЄК в Україні).  

Гучно заявлені в Україні реформи не йдуть, і це видно неозброєним оком. Як і те, що, 
незважаючи на гучні заяви про європейський вибір, все робиться, аби Угода про асоціацію, яку 
планувалось підписати на листопадовому саміті у Вільнюсі, підписана не була. Бо незалежний 
контролер в образі ЄС, якого мала би легітимізувати ця Угода, нашій державі не потрібен. Як не 
потрібен Європейський Союз з його принципами, один з яких, засадничий, - «Людина як суспільне 
створіння має відповідати за себе і бути готовою до спільних дій у суспільстві». Принцип, за яким 
сусідня Польща розбудувала свою державу як субсидіарну - коли втручання держави має носити 
характер "допомоги задля САМОдопомоги", при тому ДЕРЖАВИ МАЄ БУТИ ТАК МАЛО, 
НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО, І ТАК БАГАТО, НАСКІЛЬКИ ЦЕ НЕОБХІДНО.  

Застосування якого на практиці зміцнює активність, відповідальність громадян та надає їм 
свободу дій. І це саме ті принципи, які для нашої влади є неприйнятними, і це теж видно 
неозброєним оком, бо саме такий громадянин державі, яка рухається по дорозі авторитаризму, і не 
потрібен. Інакше замість пропаганди ідеології «сильної руки», патерналізму, споживацтва, якої 
позбавитись дуже важко, якщо не неможливо, і вдень і вночі демонстрували би успіхи сусідньої 
Польщі. Бо не побачити успіху політики сусідньої держави може тільки сліпий. Або той, хто не 
хоче, аби український люд, 87% з якого не виїжджали за межі не тільки країни, а навіть свого 
району, знав про польські реформи, про систему самоврядування, про життя і пересічних і 
непересічних громадян Польщі, про їх політиків, державників, про якість і рівень життя, які 
насправді вражають. Не бачимо на центральних телеканалах, які належать представникам тієї ж 
держави, і телепрограм про кроки ЄС назустріч Україні, зокрема Східне Партнерство, ініційована 
тією ж Польщею разом зі Швецією, мета якої – допомогти наблизити життя українців до 
європейських стандартів.  

При тому останні роки імітується діяльність, яка мала би свідчити про бажання підписати 
Угоду про асоціацію, що мала була підписана ще позаторік, але все відкладається і відкладається – 
приймаються закони, випускаються путівники, складаються дорожні мапи, програми, які вартують 
не більше, ніж папір, на якому пишуться, бо підписане відкладається у шухляду і не виконується. А 
в цих законах, програмах, мапах закладено реформи, на які ми всі так очікуємо, це те домашнє 
завдання, яке ми мали би виконати, аби перейти до наступного етапу. Як це робить, наприклад, 
Молдова, теж долучена до програми Східне Партнерство, яка вже впритул наблизилась до 
підписання і безвізового режиму, і Угоди про асоціацію.  

Вагомим аргументом за небажання отримати такого контролера після підписання Угоди 
можна вважати і приховані багатоходівки, спрямовані на пониження активності Польщі, нашого 
найбільшого адвоката, яка лобіюватиме наші інтереси перед членами ЄС, які після підписання 
цього документу мають ратифікувати його у своїх парламентах. І робиться це в найбрутальніший 
спосіб, зачепивши найболючіше - пошук історичної правди, що, за соціологічними дослідження, 
для поляків є на першому місці. Хіба не тому саме зараз, коли прихильність поляків до українців 
нарешті складає 30% на відміну від 3% у 90-х, почали особливо гучно відзначати волинські криваві 
події 70—річної давнини, що не робилось раніше?  

І цю провокацію бачимо теж неозброєним оком.  
Так, минулого року, коли був черговий останній термін підписання Угоди про асоціацію, 

певні політичні сили у Польщі, які, як скрізь, є неоднорідними (не секрет, що політики з різних 
країн, які мають однакові політичні погляди, іноді домовляються щодо підтримки дій, 
спрямованих зокрема і на дискредитацію своїх політичних опонентів), чомусь саме напередодні 
підписання з Україною Угоди про асоціацію особливо гучно намагались широко відзначати саме 
криваві Волинські події 69-річної давності... Проте минулого року в Польщі не знайшлося 
достатньо підтримки. Та й не особливо багато зусиль зацікавленими в непідписанні Угоди про 
асоціацію було до того докладено, бо було зрозуміло, що вона й без каталізатору підписана не буде. 
А от цього року – термін вже насправді останній в ближчому майбутньому. І таким «доречним» 
виявляється винесене за ініціативою партії української влади (!) на Польський сейм питання про 
геноцид поляків під час Волинської трагедії 70-річної давності… І хоча цей проект було відхилено, 
однак такі бажані хвилі розголосу пішли.  

Цього літа збурене українське суспільство, забувши про те, що економічний розвиток 
України йде з мінусом, на відміну від інших країн, які вже давно від кризи оговтались, тільки й 
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говорить, що про події, фігурантами яких були два народи – польський і український – і дві 
збройні сили – польська Армія Крайова і Українська Повстанська Армія. Під час цього 
протистояння, повного кимось розпаленої ворожнечі, загинуло багато люду, як з одного, так і з 
іншого боку. Безперечно, забувати про це не можна, аби не було повторення, безперечно і те, що 
збереження пам’яті - справа суспільства. Однак громадськість не має піддаватись на політичні 
провокації, які користь суспільству приносять рідко. На разі ж, на жаль, польська громадськість, 
для якої історична правда має велике значення і яка не знає, не дбає і не має дбати про наші 
проблеми, здається, не усвідомлює, що її пам’яттю намагаються маніпулювати недобросовісні 
політики, які в своїх інтересах не нехтують навіть розпалюванням ворожнечі між сусідніми, 
братськими народами, які мають кількасотлітню спільну, різну, непросту історію. Що криваву 
трагедію, в якій не може бути правих, бо є втрачені людські життя, треба пам’ятати, але не можна 
віддавати на поталу цинічним політикам. І поруч з пам’яттю про трагедію пам’ятником загиблим 
має стати не кимось (?) оплачена коштовна «реконструкція» кривавих подій, після якої глядачі 
роз’їхались зі штучно збуреними вогниками помсти, а взаємопрощення і примирення, пошук 
спільного, позитивного, життєдайного, та оприлюднення фактів порозуміння і дружби, яких 
маємо немало.  

Не піддатися на провокацію, спрямовану саме на відволікання українців від доленосної 
Угоди, спрямованої на розв’язання наших проблем - своєрідна данина пам’яті загиблих.  

Українці бій за незалежного контролера в образі ЄС зі своєю державою цього разу, 
вірогідно, програли. І залишається лише сподіватись, що у «Плані Б», який, вже не розраховуючи, 
що Україна виконає хоча би частину взятих на себе ключових зобов’язань, ЄС до Вільнюського 
саміту підготував, європерспектива для України залишиться.  

Європейський простір 

08.08.2013. Україна не справляється з критеріями Євросоюзу - 
експерти 

Експерти констатують недостатній рівень виконання Україною критеріїв, які необхідні для 
підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 

Як передає кореспондент УНІАН під час громадського етапу Національного круглого столу 
"Розуміння заради європейського майбутнього" представник аналітичного центру "Відкрита 
політика" Ігор Жданов зазначив, що з 11 "критеріїв Фюле" Україна за 4 критеріями має певний 
прогрес, по 5 критеріями - мінімальний прогрес і ще по двох - жодного прогресу. 

"Особливо турбують ситуація з вибірковим застосуванням кримінального законодавства, 
ситуація з реформою правоохоронних органів і прийняттям закону про прокуратуру", - сказав 
експерт. 

На засіданні було розглянуто проект плану дій з реалізації європейського курсу України. 
Як сказав політичний і громадський активіст, координатор робочої групи Національного 

круглого столу Сергій Бондарчук, опозиція і влада мають зосередитися на виконанні цього плану 
до кінця вересня. 

"Підписання асоціації буде вирішуватися не в листопаді, а у вересні. 20-го числа буде 
доповідь пана Кокса і пана Кваснєвського і вже до кінця вересня буде прийнято політичне рішення 
", - сказав він. 

За словами Бондарчука, серед пунктів плану дій, зокрема, - реформа виборчого 
законодавства, повторні вибори до Верховної Ради в проблемних округах, реформа судочинства і 
питання ув'язнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. 

"Серед інших пунктів плану дій - також, зокрема, виконання рішень Європейського суду з 
прав людини та контроль за їх виконанням, продовження реформ управління публічними 
фінансами і розширення повноважень Рахункової палати України", - сказав Бондарчук. 

Як повідомляв УНІАН, екс-прем'єр Юлія Тимошенко в кінці червня в статті під назвою "67 
робочих днів?", Розміщеної на сайті "Української правди", запропонувала створити Національний 
круглий стіл "Розуміння заради європейського майбутнього" для виконання Україною критеріїв, 
необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Повноправними учасниками круглого столу мають стати Президент України, визначені 
ним посадові особи його адміністрації і уряду, голова Верховної Ради та лідери фракцій, керівники 
профільних комітетів ВР, які беруть участь в євроінтеграційних процесах, представники 
Венеціанської комісії, представники делегації Євросоюзу, лідери політичних груп Європарламенту 
і посли ЄС в Україні. На переконання Тимошенко, доцільно запросити до роботи екс-міністрів 
закордонних справ усіх українських урядів. 

Чим швидше Україна стане членом ЄС, тим швидше Юлія Тимошенко може вийти на 
свободу. Таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловив політолог Тарас Березовець. 

"Якщо в майбутньому Україна стає членом ЄС, в країнах ЄС не може бути політв'язнів. 
Європейський суд з прав людини визнав Юлію Тимошенко політв'язнем. А враховуючи її високий 
статус, вона по суті стала політичним в'язням у світі номер один. Тому позиція опозиції повинна 
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виходити з того, що чим швидше Україна стає членом Європейського Союзу, тим швидше 
вирішується питання Юлії Тимошенко. Мені здається, вона сама дала про це відповідь, 
наполягаючи на тому, що її доля не повинна ставати на шляху підписання Угоди про асоціацію ", - 
зазначив він. 

Експерт вважає, що це "жодним чином не означає, що опозиція сьогодні може" звісити 
ноги ". 

"Відступати від вимог звільнення Тимошенко сьогодні означатиме її політичне 
самознищення, самогубство", - додав він. 

Нагадаємо, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Юлію Тимошенко 
до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з 
Росією в 2009 році. Вона відбуває покарання у Качанівській виправній колонії в Харкові з кінця 
грудня 2011 року. 

9 травня 2012 Тимошенко перевели з колонії в Центральну клінічну лікарню № 5 (Харків). 
Тактику і медикаментозне лікування екс-прем'єра визначають німецькі лікарі з клініки "Шаріте" 
(Берлін). 

NEWSru.ua 

13.08.2013. Асоціація з ЄС Україну не врятує - аналітик 

У разі прийняття Угоди про асоціацію з ЄС ситуація в Україні негайно і докорінно не 
зміниться. Таку думку висловив президент Аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор Жданов 
в ефірі програми "Економічне коло" Київської державної регіональної телерадіокомпанії - 
Центральний канал, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Банани на вулицях Києва рости не почнуть і докорінно життя українців не зміниться 
відразу після підписання угоди. Але ми отримаємо шанс побудувати нормальне життя в своїй 
країні. Тобто, ми отримуємо певні умови, оскільки там є політична асоціація. Тобто, ми створюємо 
певні органи спільні з Європейським Союзом", - підкреслив Жданов. 

За його словами, виконання умов асоціацію з ЄС позитивно вплине на ситуацію в нашій 
країні, адже Україна 22 роки "заважала сама собі", не проводячи необхідні реформи. 

"Нам необхідно було, і зараз про це говорять, прийняти нормально судову реформу для 
того, щоб у суді ми отримували справедливе рішення, а не тільки рішення за гроші. Нам необхідно 
було провести реформу правоохоронних органів. Нам необхідно було прийняти рішення про 
прозорість публічних державних фінансів. Нам необхідно було дійсно прийняти законодавчі акти 
для боротьби з корупцією і показати реальну боротьбу з корупцією. А ми 22 роки фактично не 
могли цього зробити", - заявив експерт. 

Телеграф 

20.08.2013 Представники Європарламенту закликають ЄС 
захистити інтереси України в торговельній війні з РФ 

Представники групи народних партій Європарламенту - голова Комітету Європарламенту з 
питань закордонних справ Елмар Брок (Німеччина) і голова групи народних партій в 
Парламентській Асамблеї Євронест Яцек Сарюш-Вольський (Польща) - вважають, що ЄС повинен 
захистити Україну від торгових воєн з Росією. Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на 
польську "Газету виборчу", яка має текст заяви політиків. 

"Блокуючи імпорт з України, Росія розгортає торгову війну з Україною. Тиск зростає, щоб 
утримати Україну від підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС", - йдеться в 
заяві. 

Також політики відзначають, що "ЄС як зацікавлена сторона в конфлікті повинна діяти для 
захисту України від дій Росії, тоді як Україні слід зробити все необхідне для підписання Угоди про 
асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС". 

При цьому депутати підкреслили, що такі дії Росії є ворожими не тільки до України, але і до 
ЄС, і висловили переконання в тому, що ЄС повинен зробити швидкі дипломатичні та політичні дії 
для захисту України та її права на вільний вибір свого майбутнього. 

Зазначимо, що за повідомленнями в ЗМІ, у зв'язку із заявою євродепутатів, комітет 
Європарламенту з питань закордонних справ 28 серпня проведе екстрене засідання по даному 
факту. Як повідомляється на сайті Європарламенту, планове засідання Комітету призначено на 2 
вересня. 

РБК-Україна 
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20.08.2013. Україна має "дуже гарні" шанси на підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС – Дж.Пайєтт 

Україна має “дуже гарні” шанси на підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це 
заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”. 

“Я говорю це, базуючись на тому, що я чув від української влади і європейської сторони. Всі 
хочуть зробити цю роботу. Але є також важливі рішення, які українська влада має ухвалити. Ми 
дуже сподіваємося, що президент Янукович і його радники зможуть працювати з Коксом і 
Квасневським та іншими представниками європейської спільноти задля руху вперед. Ми віримо, 
що Європа тримає відкритими двері для України, і сподіваємося, що українська влада увійде в ці 
двері”, — зазначив Дж.Пайєтт. 

“Я був вражений, спілкуючись з людьми в уряді і за його межами після приїзду до Києва, з 
якою серйозністю українська влада підходить до укладення Угоди про асоціацію у листопаді, 
зосереджуючись на різних кроках для того, щоб задовольнити стандарти Європи”, — зауважив 
посол. 

Одним з цих стандартів, на думку Дж.Пайєтта, є питання вибіркового правосуддя. 
“Ми дуже підтримуємо місію Кокса-Кваснєвського, дуже сподіваємося, що українська влада 

і її європейські співрозмовники зможуть знайти формулу, щоб задовольнити вимоги європейської 
спільноти, включно з тим, щоб припинити практику вибіркового правосуддя. Це означає питання 
пані Тимошенко”, — наголосив він. 

"Українська влада, працюючи з Коксом та Кваснєвським і європейськими урядами, має 
знайти цей шлях і не моя справа тут визначати, яким він має бути, але це дуже важливо. Цим 
стурбована не тільки Європа, не тільки Європейський суд з прав людини, який у травні вирішив, 
що арешт Тимошенко незаконний, цим також стурбований уряд США. Ми не раз висловлювали 
свою оцінку з цього приводу“, — підкреслив американський посол. 

Водночас він наголосив, що “для США тут йдеться не про персоналії, а про принципи”. 
“Йдеться про питання, як колишній високопосадовець притягається до кримінальної 

відповідальності, або ж щодо нього застосовується вибіркове правосуддя, за рішення, ухвалені під 
час перебування на посаді. Це є принцип, який стосується всіх, незалежно від політичних партій. 
Він дуже важливий для США, оскільки він відсилає нас до питання української демократії, він є 
основою нашого стратегічного партнерства”, — заявив дипломат. 

Як повідомлялось, 12 серпня уряд оприлюднив проект Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом і його державами-членами. 

На цей час в Україні завершуються внутрішньодержавні процедури, пов’язані з 
підготовкою Угоди до підписання. 

Згідно з публічною заявою Мін’юсту, проект Угоди про асоціацію відповідає Конституції 
України, чинному законодавству та практиці реалізації договірних зобов’язань України. 

Крім того, на рівні Європейського Союзу також відбуваються відповідні погоджувальні 
процедури, триває лінгвістично-правова перевірка текстів проекту Угоди українською мовою і 
мовами ЄС тощо. 

Зазначимо, у листопаді цього року у Вільнюсі пройде саміт “Східного партнерства”, під час 
якого Україна планує підписати Угоду про асоціацію з ЄС. 

УНН 

ЕКОНОМІКА 

05.08.2013. Україна і ЄС до Вільнюського саміту проведуть 
зустріч представників бізнесу 

Візит першого віце прем'єр-міністра Сергія Арбузова до Німеччини підтвердив, що Україна 
зробила свій вибір на користь євроінтеграції. Таку думку в ексклюзивному коментарі телеканалу 
БТБ висловив Евальд Бьольке, німецький експерт з питань відносин ЄС та країн СНД, директор 
центру Байтца. 

"Ще до саміту у Вільнюсі ми спільними зусиллями проведемо велику зустріч з 
представниками бізнесу, щоб якомога більше число людей розуміли, як це - співпрацювати з 
Україною. Такі заходи допомагають зрозуміти Європі, що важливо для України. А також 
вирішувати конкретні практичні питання. Я дуже задоволений тим, що представники вашої країни 
приїжджають до нас і доносять ті ідеї, які важливі для них", - сказав Евальд Бьольке. 

Нагадаємо, на минулому тижні під час робочого візиту до Німеччини і зустрічі з главою 
МЗС цієї країни Гідо Вестервелле перший віце прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив, що зусилля 
України спрямовані на підписання угоди про асоціацію з ЄС. У свою чергу Вестервелле підкреслив: 
Німеччина стратегічно зацікавлена в європейському розвитку України. 

UBR.ua 
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

06.08.2013. Експерти: В Україні для візової лібералізації з ЄС 
закони пишуться, але не впроваджуються 

Виконання критеріїв, необхідних для лібералізації візового режиму з Європейським 
Союзом, в Україні хоча і відзначається прогресом, однак не позбавлено й певних проблем. Про це 
йдеться в Індексі візової лібералізації країн Східного партнерства, який розроблений експертами 
Фонду Стефана Баторія (Польща) спільно з Об'єднанням за Європу без віз. 

«Візова лібералізація між Європейським Союзом та країнами Східного партнерства – це 
політичний та технічний процес. Оскільки візова політика прагне попередити необмежену та 
небажану міграцію та діяльність міжнародної організованої злочинності, безвізовий режим 
надається країнам, що вважаються безпечними, які ґарантують безпеку та громадський порядок і 
не вважаються потенційним джерелом нелегальних мігрантів чи шукачів політичного притулку. 
Тому візова лібералізація вимагає запровадження низки критеріїв у кількох сферах політики», – 
зазначають автори дослідження. 

Згадані критерії охоплюють низку сфер, поділених на чотири блоки. 
Згідно з дослідженням, Україна має проблеми з виконанням першого блоку під назвою 

«Безпека документації, включно з біометричними паспортами». 
«Загалом система персоналізації та дистрибуції документів відповідає європейським 

стандартам, хоча деякі проблеми все ж таки існують: чинне законодавство вимагає модернізації, 
існує занепокоєння недостатнім рівнем прозорості та корупцією, пов’язаними із монополією 
комерційного консорціуму ЄДАПС, що відповідає за виробництво документів. Україна не звітує 
перед Інтерполом про втрачені та викрадені паспорти громадян, оскільки не уклала відповідної 
угоди», - йдеться в Індексі. 

Другий блок – «Нелегальна міграція, включно з повернення мігрантів на батьківщину» – 
передбачає реформування прикордонного контролю, міграційного менеджменту та порядку 
надання політичного притулку. 

Реформа прикордонного контролю характеризується в Індексі радше позитивно: «План 
співробітництва між Україною та Європейською аґенцією прикордонного менеджменту та 
кооперації (FRONTEX) на 2010-2012 роки ефективно виконано, Україна взяла участь у спільних 
проектах, підготовці звітів та регулярно обмінювалася інформацією з FRONTEX». 

Тоді як міграційний менеджмент, як зазначають автори дослідження, потребує подальших 
змін. «Введення в дію правових рамок міграційного менеджменту досі триває. Хоча 
адміністративні структури у цій галузі відповідають стандартам, співпраця між окремими 
аґенціями недостатня… Україна регулярно оновлювала міграційний профіль, але створення 
Системи менеджменту міграційних потоків (уніфікована база даних), все ще перебуває на 
початковій стадії», - йдеться в Індексі. 

Водночас порядок надання політичного притулку, поки що надто мало розвинений, аби 
давати оцінку його реформам, відзначають автори дослідження. 

Третій блок  – «Громадська безпека та порядок» – відзначається  частковою 
невідповідністю чинного законодавства європейським стандартам та недостатнім рівнем 
співробітництва між окремими аґенціями. 

Останній блок, який передбачає ґарантування базових прав людини (свободи пересування 
та недискримінації), потребує, згідно з даними Індексу, поправок до чинного законодавства: «… не 
забезпечено комплексність законодавства проти дискримінації, тому права деяких суспільних груп 
перебувають під загрозою. Тренінги, спрямовані на подолання дискримінації для посадовців у 
галузях правозастосування, прокурорів, суддів та ін. ще не створені – через відсутність законів, які 
врегульовували б цей аспект». 

Загалом, згідно з Індексом, найкращий результат Україна має у сфері законодавства із 
захисту даних (10), найгірший – у сфері впровадження документації європейського зразка. До 
успішних галузей реформ також належить законодавство щодо прикордонного контролю, 
боротьби з організованою злочинністю та недискримінації. В цілому створення необхідних для 
візової лібералізації законів в Україні поки що відзначається значно більшим прогресом, аніж його 
застосування, резюмують автори дослідження. 

Тиждень.ua 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА УКРАЇНА – НАТО: 
ПРАГНЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В РАМКАХ НАЯВНИХ 

МЕХАНІЗМІВ 

Затверджена Указом Президента України Річна національна програма 
співробітництва Україна – НАТО на 2013 рік (далі – Програма) чітко відображає 
сучасні реалії партнерства нашої держави із Північноатлантичним альянсом: 
спроби досягти максимально можливого практичного співробітництва, не 
змінюючи існуючих політико-правових установок щодо позаблоковості. У тексті 
Програми її мета так і прописана: «забезпечення максимальної 
результативності партнерства України з НАТО в рамках наявних 
механізмів та інструментів співробітництва»9.  

Попри офіційну відмову Києва від мети приєднання до Альянсу, 
надзвичайно широке коло питань спільного співробітництва, окреслених у 
Програмі (що охоплює практично всі сфери існування держави) свідчить про 
прагнення де-факто запровадження стандартів НАТО чи принаймні досягнення 
максимальної сумісності із ними. Окрім вже традиційних положень щодо заходів 
з реформування українських силових структур, підвищення їх ефективності, 
приведення до сумісності із натовськими стандартами, участь у миротворчих 
операціях, проведення спільних навчань, цьогорічна Програма містить 
пріоритетні завдання, які можуть свідчити про намір 
українського керівництва суттєво посилити політичне 
співробітництво із НАТО.  

Так, у Програмі на 2013 р. серед пріоритетних завдань визначено – 
«активізувати політичний діалог та практичне співробітництво 
України з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес»; 
«забезпечити інформування українського суспільства про 
результати реалізації в Україні спільних програм і проектів за підтримки 
НАТО з використанням можливостей Мережі партнерства Україна – НАТО з 
підвищення обізнаності громадянського суспільства». Очевидно, офіційний 
Київ має намір щонайменше припинити сором’язливо замовчувати своє 
співробітництво із НАТО, а можливо – навіть розпочати інформаційну кампанію, 
яка зможе змінити ставлення громадян до співпраці із Альянсом на краще. 

Важливе значення мають положення Програми про «підготовку 
підрозділу спеціального призначення Служби безпеки України для 
участі в операціях Альянсу з метою досягнення цілей партнерства», 

                                                             
9
 Указ Президента України № 371/2013 Про затвердження Річної національної програми співробітництва 

Україна - НАТО на 2013 рік. http://www.president.gov.ua/documents/15898.html 
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«підвищення рівня боєздатності підрозділу спеціального призначення Служби 
безпеки України, його взаємосумісності з підрозділами спеціального 
призначення держав - членів Альянсу». Досвід, який здобуде спецпідрозділ СБУ, 
може стати в нагоді, особливо в контексті зростання імовірності виникнення 
провокативних ситуацій в Україні, інспірованих противниками її євроінтеграції.  

У Програмі також ставиться мета «забезпечити участь 
представників Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України в основних заходах Альянсу та його робочих органах». 
Прагнення такої участі, враховуючи тісне практичне співробітництво та рух в 
напрямку досягнення стандартів сумісності, може свідчити про намір Києва де-
факто наблизитися до статусу, який нагадує асоційоване членство, хоча такого 
статусу в Альянсі не існує.  

На перший погляд незначним, проте показовим в плані високого рівня 
довіри в діалозі з Альянсом є положення Програми щодо продовження «роботи 
зі складання топографічних карт України у масштабі 1:250000 відповідно до 
стандартів Альянсу». 

Усвідомлюючи взаємопов’язаність процесів співробітництва із 
НАТО та євроінтеграції, Україна планує в рамках річної Програми «ужити 
заходів щодо оптимізації співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої та 
безпекової політики, зокрема в рамках Спільної політики безпеки і оборони» та 
«продовжити роботу з можливого розширення формату воєнно-
політичного діалогу між Україною та ЄС, зокрема участі Міністра 
оборони України у неформальних засіданнях на рівні міністрів оборони держав-
членів ЄС». 

Таким чином, виконання Програми Україна – НАТО на 2013 рік може 
усунути низку недоліків, вказаних експертами 2-ї Робочої групи Мережі 
Партнерства Україна-НАТО при аналізі попередніх річних Програм. Зокрема, це 
стосується інформування громадськості щодо співпраці із Альянсом та посилення 
невійськової компоненти співробітництва. Як справедливо відзначили експерти, 
«на сьогодні Україна є єдиною державою, яка бере на себе у відносинах з НАТО 
зобов’язання щодо трансформацій усього спектру політико-безпекових відносин, 
не претендуючи на членство в НАТО»10. 

Зазначені в Програмі заходи співробітництва активно реалізовуються на 
практиці. В липні в Одесі відбулися масштабні українсько-американські навчання 
«Сі Бриз-2013» із запрошенням представників інших країн (у т.ч. Туреччини та 
Румунії). У заходах взяли участь 1700 військовослужбовців, 15 кораблів, 10 літаків, 
35 одиниць бронетанкової техніки. На Львівщині успішно пройшли міжнародні 
навчання «Репід Трайдент-2013», в яких взяли участь понад 1300 
військовослужбовців із України, США, Канади, Великобританії, Німеччини, 
Польщі, Норвегії, Швеції, Данії, Румунії, Болгарії, Грузії, Азербайджану, Молдови, 
Сербії, Вірменії. У серпні в Брюсселі було підписано Технічну угоду щодо спільної 
участі українського національного персоналу та контингенту Збройних сил Італії в 
операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. 6-9 серпня, попри 
протести активістів проросійських організацій, українська влада зуміла 
забезпечити безпечне та комфортне відвідання Севастополя есмінцем Військово-
морських сил США «Bulkeley». Окрім протокольних заходів у Севастопольській 
міській державній адміністрації, відбулося відвідування корабля 
військовослужбовцями ВМС України, а члени екіпажу есмінця побували в 
навчально-тренувальному центрі морських операцій українських ВМС.  

                                                             
10

 Особливості виконання Україною РНП НАТО // http://euroatlantica.info/statti/510-osoblyvosti-vykonannia-

ukrainoiu-rnp-nato.html 
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Тож не дивно, що, коментуючи рівень співпраці України та Альянсу, 
директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожіел сказав, що проголошення 
Києвом політики позаблоковості «не вплинуло на практичне наповнення нашого 
співробітництва... змістовне ядро РНП залишилося незмінним»11.  

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

13.08.2013 Українські військові працюватимуть в Афганістані 
спільно з італійцями 

Український національний персонал братиме участь в операції Міжнародних сил сприяння 
безпеці в Афганістані (МССБ) спільно з контингентом збройних сил Італії. 

Це передбачено Технічною угодою, яку в середу в Брюсселі підписали військовий 
представник Місії України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко та військовий 
представник Італії у Військовому комітеті НАТО/ЄС генерал-лейтенант Джан Марко Кьяріні від 
імені міністрів оборони держав, повідомили Укрінформу у Місії України при НАТО. 

 
"Метою цього документа є нормативно-правове врегулювання досягнутих домовленостей, 

загальних обов'язків, принципів та процедур, згідно з якими український національний персонал 
виконуватимете завдання у складі італійського контингенту в рамках МССБ, у тому числі надання 
тилового забезпечення та відшкодування пов'язаних з цим витрат", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, упродовж останніх семи років українські військові медики, штабні 
офіцери, фахівці з питань цивільно-військового співробітництва та сапери виконували завдання з 
литовськими колегами. Реорганізація литовського контингенту в Афганістані, в рамках якої у 
серпні завершує свою діяльність група з реконструкції провінції Гор, зумовила необхідність 
оптимізації формату подальшої участі українських військових в операції. 

Мій вибір НАТО 

13.08.2013. У НАТО вважають партнерство з Україною одним із 
найбільш “жвавих” курсів Альянсу 

Партнерство з Україною в НАТО вважають одним із найбільш динамічних курсів 
співробітництва серед тих, що реалізуються сьогодні. 

 На цьому в інтерв’ю українському виданню ForUm, яке вийшло у вівторок, наголосив 
директор Офісу зв’язків НАТО в Україні Марчін Кожієл (на фото). 

 “Україна залишається важливим партнером НАТО. Вона робить істотний внесок в операції 
НАТО. Протягом майже 20-ти років особливе партнерство між НАТО і Україною залишається 
одним із найбільш жвавих курсів, здійснюваних НАТО. Тобто наше партнерство корисно, і нам 
необхідно його розвивати”, - зауважив М.Кожієл. 

 Він підкреслив, що країни-члени Альянсу налаштовані на поглиблення партнерства з 
Україною, зокрема в галузі модернізації сектора безпеки та оборони країни, забезпечення його 
більшої керованості та демократичної підзвітності. 

 “Також ми успішно розвиваємо програми з професійного розвитку українських 
військовослужбовців і цивільних фахівців, які проходять курси підвищення кваліфікації і вивчають 
іноземні мови за підтримки Альянсу... Важливим пріоритетом залишається програма з утилізації 
небезпечних та застарілих боєприпасів”,- зазначив представник Офісу зв’язків НАТО. 

 Окрему увагу щодо практичного наповнення співробітництва Україна-НАТО Марчін 
Кожієл звернув на необхідність подальшої трансформації всього спектра відносин у політиці 
безпеки згідно з євроатлантичними стандартами військового планування та оперативних 
можливостей. “Країни - члени НАТО, в тому числі сусіди України з Центрально-Східної Європи, 
готові поділитися з Україною своїм досвідом запровадження стандартів НАТО в секторі безпеки”. 
Тобто одним із пріоритетів є “вдосконалення оперативних можливостей Збройних сил України й 
досягнення певними силами й засобами необхідного рівня сумісності з військовими 
формуваннями країн НАТО”. 

 Крім того, М.Кожієл високо оцінив внесок України в операції й місії НАТО. Завдяки цьому, 
за його словами, Україна залишається важливим контрибутором міжнародної безпеки. “Ми вдячні 
Україні за її пропозиції щодо участі в місії з тренування та допомоги афганським силам безпеки, а 
також у антипіратських місіях Альянсу”, - додав він. 
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 Незважаючи на те, що Україна сьогодні не прагне до членства в Альянсі, змістовне ядро 
РНП залишилося незмінним, спрямованим на досягнення Україною євроатлантичних стандартів 
демократичного управління, верховенства права, проведення комплексних реформ сектора 
безпеки відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу, висловив переконання М.Кожієл. 
“Таким чином, ми продовжуємо інтенсивно працювати як партнери з безпеки в багатьох сферах і 
робимо спільний внесок у підтримання миру в багатьох регіонах”, - зауважив він. 

 Alliance-Ukraine 

14.08.2013. У Держкомтелерадіо визначили, хто і як 
інформуватиме про євроатлантичне співробітництво України 

Держкомтелерадіо України визначив серед державних мовників головних виконавців 
інформаційного супровіду в рамках Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО 
на 2013 рік (РНП).  

Про це, як інформує Урядовий портал, йдеться у відповідному Плані заходів, розробленому 
Комітетом. 

«Відповідно до наказу відомства, головними виконавцями Плану стануть структурні 
підрозділи Комітету, державні мовники, інформагентство «Укрінформ» і структурні підрозділи з 
питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадміністрацій.  

Держкомтелерадіо забезпечуватиме супровід у Парламенті законопроектів «Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення України України» та «Про реформування друкованих ЗМІ», - йдеться 
на офіційному сайті КМУ. 

Повідомляється також, що Держкомтелерадіо сприятиме висвітленню у мас-медіа 
результатів підсумкового заходу щодо впровадження в Україні проектів і програм, які реалізуються 
в рамках Мережі партнерства Україна - НАТО.  

Крім того зазначається, що громадська рада при Комітеті «проаналізує та дасть свою оцінку 
стану виконання законодавства про свободу слова та захист журналістів – важливої частини РНП».  

Державні мовники у тематичних, інформаційних радіо- і телепередачах, а «Укрінформ» - у 
новинних стрічках висвітлюватимуть результати співпраці з Північноатлантичним альянсом, 
досягнуті домовленості тощо.  

Інформування громадськості про реалізацію положень РНП проводитиметься і в регіонах. 
Зокрема, підрозділи Ради міністрів АР Крим, ОДА, Київської та Севастопольської МДА згідно з 
Планом Держкомтелерадіо сприятимуть проведенню семінарів, «круглих столів» та конференцій 
із питань євроатлантичного співробітництва за участю представників державних органів, 
громадських організацій, ЗМІ, експертів з цих питань.  

Нагадаємо, Річну національну програму співробітництва Україна - НАТО (РНП) на 
поточний рік Президент України затвердив своїм Указом 5 липня ц.р. 

Alliance-Ukraine 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

13.08.2013. НАТО готує широкомасштабні навчання Сил 
реагування 

НАТО оголосила про намір провести серію широкомасштабних військових навчань Сил 
реагування (NATO Response Force, NRF) у районі Норвегії.  

За планом, вони мають пройти з кінця серпня до початку листопада цього року, йдеться на 
офіційному сайті Альянсу. 

“Першими з цих навчань з перевірки навичок та взаємодії Сил реагування стануть маневри 
“Brilliant Arrow” у центральній частині Норвегії з 25 серпня по 5 вересня за участю близько 50-ти 
військових літаків та майже 800 учасників навчань”, - йдеться в офіційному повідомленні.  

У маневрах також будуть задіяні дев'ять інших членів НАТО -  Франція, Німеччина, Греція, 
Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Туреччина й Великобританія. Навчання 
проводитиметься Авіаційним командуванням союзників зі штаб-квартирою на базі Рамштайн у 
Німеччині. “Одним із ключових пріоритетів для НАТО є підтримка безпрецедентного рівня 
взаємодії між союзниками і партнерами”,- підкреслюють у штаб-квартирі Альянсу. 

Водночас, для морських і сухопутних компонентів Сил реагування організовуватимуться 
окремі маневри. “Морська фаза пройде наприкінці вересня – на початку жовтня в рамках навчань 
“Brilliant Mariner”. Кульмінацією маневрів Сил реагування НАТО - 2013 стануть навчання “Steadfast 
Jazz”, які проходитимуть на початку листопада. До них долучаться також країни Балтії й Польща. 

Координація дій повітряного, наземного, морського компонентів, а також спеціальних сил 
здійснюватиметься зі штабу Командування об’єднаних сил у Брюнсюмі (Нідерланди), який, 
очевидно, наступного року, очолить спільні операції НАТО. 
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Як очікується, після завершення діяльності місії ISAF e Афганістані наприкінці 2014 року, 
НАТО акцентуватиме увагу на підвищенні рівня бойової готовності та взаємодії. З цією метою 
міністри оборони країн-членів Альянсу в лютому 2013 року ухвалили план активізації програми 
навчань НАТО. “Він включатиме більшу кількість більш амбітних навчань, розширений діапазон 
сценаріїв та комплексний план підготовки до 2020 року, щоб охопити весь спектр завдань Альянсу. 
Країнам НАТО також пропонуватиметься проводити національні навчання для учасників НАТО, 
що забезпечить додаткові можливості для підвищення рівня взаємодії всередині Альянсу”, - 
йдеться на офіційному сайті Організації. 

Alliance-Ukraine 

13.08.2013. В країнах Центральної Азії посилять охорону 
кордонів з Афганістаном після завершення місії ISAF 

У зв'язку з виведенням сил НАТО з Афганістану в 2014 році в країнах Центральної Азії 
заговорили про безпеку державних кордонів з цією країною. 

 З відповідною заявою виступив у середу в Бішкеку голова Державної прикордонної служби 
Киргизстану Курманакун Матенов (на фото). 

Він, зокрема, наголосив на необхідності посилити охорону державного кордону на півдні 
республіки. "Кількість прикордонників необхідно збільшити, але це рішення – в компетенції 
уряду. Ми працюватимемо з наявним особовим складом. Однак також необхідно поліпшити 
матеріально-технічне оснащення військовослужбовців. Без забезпечення прикордонників, важко 
щось від них вимагати", - цитує агентство KABAR керівника киргизького прикордонного відомства. 

 "Також нами були розіслані запрошення колегам у Таджикистані та Узбекистані для 
обговорення питань співпраці щодо забезпечення безпеки на лініях державного кордону у зв'язку 
з виведенням військ НАТО з Афганістану після 2014 року. Незабаром ми отримаємо від колег 
відповідь", - додав К.Матенов. 

 Нагадаємо, Міжнародна місія сприяння безпеці в Афганістані (ISAF), яка нині налічує 99,5 
тис. військовослужбовців з 50-ти країн-контрибуторів, завершить свою діяльність наприкінці 
наступного року. Після 2014 року в країні почне працювати інша місія - "Рішуча підтримка" 
("Resolute Support"). Вона зосереджуватиметься, в основному, на підготовці афганських сил 
безпеки та наданні їм підтримки, у тому числі, через радників. 

 Зараз триває процес передачі відповідальності за безпеку в Афганістані від ISAF 
національному уряду країни. Афганське керівництво вже заявило про готовність забезпечувати 
порядок і безпеку на всій без виключення території країни. 

 Alliance-Ukraine 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА ЯК «АРГУМЕНТ» МОСКВИ ПРОТИ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ ТА ЄС 

Переконавшись, що наміри Києва підписати Угоду про асоціацію з ЄС – не 
просто засіб тиску на Росію в «газових» переговорах, а реальна мета; і що цього 
разу Євросоюз схильний піти на зустріч Україні, керівництво Росії вирішило 
вдатися до масштабного тиску – економічного і політичного.  

Заходи економічного тиску. Розраховуючи на вразливість олігархічно-
кланового характеру політико-економічних реалій України, в липні-серпні 2013 р. 
російська сторона нанесла удар по експорту підприємств, які пов’язують із 
впливовими українськими політиками та медіа-магнатами. Таким чином 
Москва розраховувала схилити впливових українських олігархів до тиску на владу 
з вимогами відмовитися від євроінтеграційних планів на користь Митного Союзу, 
а також відповідним чином змінити інформаційну політику підконтрольних їм 
ЗМІ: 

 в липні трубний гігант «Інтерпайп» Віктора Пінчука (чиє ім’я 
пов’язують із телеканалами «СТБ», «ICTV», «Новий», газетою «Факты», низкою 
інших популярних медіа) був позбавлений квот на безмитну поставку продукції в 
країни Митного союзу, що призвело до обкладання продукції «Інтерпайпа» митом 
у розмірі 19-20%; 

 в липні «Росспоживнагляд» заборонив ввезення продукції найвідомішої 
української кондитерської компанії «Roshen», власник якої – Петро Порошенко – 
відомий євроінтеграційними поглядами політик, має свою групу впливу у 
Верховній Раді та володіє телекомпанією «5 канал»;  

 з 14 серпня митниця Російської Федерації, під приводом додаткових 
перевірок, фактично заблокувала український імпорт, перш за все, товари 
підприємств, що належать близьким до української влади бізнесменам та 
політикам, які мають впливові медіа-активи: Ринату Ахметову, Дмитру Фірташу, 
Борису Колеснікову та ін.; також було заблоковано імпорт товарів великих 
державних підприємств – «Турбоатом», «Артемсіль» та ін. Не приховував 
причини митної війни радник президента РФ Сергій Глазьєв: «Ця перевірка 
носила разовий характер... Зараз ситуація нормалізувалася, але ми про всяк 
випадок готуємося до більш жорсткого митного адміністрування, якщо 
раптом Україна здійснить цей самовбивчий крок, підписуючи Угоду про 

http://www.epravda.com.ua/news/2013/07/3/383402/
http://tyzhden.ua/News/85685
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асоціацію з ЄС»12. При цьому, Голова комітету російської Держдуми у справах 
СНД Леонід Слуцький натякнув, що Москва вже готова й обговорити формулу 
«3+1» (яку раніше відкидала): «Хоча в нас є Угода про вільну торгівлю, але для 
ряду товарів питання вирішуються якісно складніше, ніж вирішувалися б, якби 
Україна входила б до Митного союзу хоча б у форматі 3+1»13; 

 керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин 
Ромодановський пригрозив депортувати 700 тис. українських заробітчан, які 
працюють в Росії «без відповідного оформлення документів»14. В останньому 
випадку російський чиновник, очевидно, не врахував той факт, що Україна значно 
менше залежить від фінансових надходжень заробітчан із Росії, ніж країни 
Центральної Азії, на які Москва звикла тиснути аналогічними погрозами.  

Заходи політичного тиску включили в себе такі дії: 

 заступник керівника фракції правлячої Партії Регіонів у Верховній Раді 
Олег Царьов, очевидно ретранслюючи думку Кремля, заявив виданню «Forbеs 
Україна»: «Я можу припускати, що на останній зустрічі президентів у Севастополі 
Путін дав зрозуміти: Росія не зможе підтримувати Януковича у 
випадку підписання Угоди про асоціацію з ЄС». Нардеп також сказав, що 
Кремль може зробити ставку на іншого проросійського кандидата, наприклад, на 
В.Медведчука. У випадку ж відмови від Асоціації із ЄС, Росія нібито готова надати 
Україні $15 млрд. безвідсоткового кредиту для закупівлі газу15;  

 під час візиту до України для святкування річниці хрещення Русі, 
Володимир Путін, після 15-хвилинного спілкування із Віктором Януковичем, 
демонстративно відбув для тривалої участі в конференції, організованій давнім 
недругом українського Президента – Віктором Медведчуком, який останні два 
роки активно агітує за вступ до Митного Союзу; 

 лідер проросійської КПУ Петро Симоненко заявив, що у вересні 
Компартія розпочне збір підписів за референдум щодо вступу до Митного союзу. 

Окрім економічного та політичного тиску, Росія вдалася і до 
демонстративної силової акції: 17 липня російські прикордонники в 
Азовському морі протаранили український рибацький човен, внаслідок чого 4 
рибалки потонули, а п’ятого росіяни затримали й відмовляються видати 
українській стороні, звинувачуючи у вилові риби в російських водах, хоча 
морський кордон в Азовському морі неделімітований. 

В дійсності ж провокативні дії російської сторони дали ефект, прямо 
протилежний тому, на який очікувала Москва. Чи не вперше за останні роки 
весь український істеблішмент – і влада, і олігархи, і опозиція – 
продемонстрували єдність у відданості курсу євроінтеграції. Лідери 
опозиції у своїх заявах різко засудили тиск Росії. Зокрема, Арсеній Яценюк назвав 
заборону на ввезення українських товарів до Росії «тиском, щоб змусити Україну 
вступити до Митного союзу», додавши, що «свій вибір Україна вже зробила» і «на 
Вільнюському саміті Східного партнерства має бути підписана Угода про 
асоціацію України та ЄС»16. Українські олігархи висловили свою критичну 
позицію до дій Москви через прес-релізи підконтрольних їм структур (приміром, 

                                                             
12

 Росія готує реакцію на "самовбивчу" асоціацію України з ЄС. 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/08/18/6996231/ 
13

 У Росії підтвердили, що проблеми з експортом через Митний Союз. 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/08/15/6996067/ 
14

 Украинцам грозит депортация из России. http://www.ng.ru/cis/2013-06-27/8_ukraina.html?print=Y 
15

 Советник Азарова: Путин может выставить своего кандидата против Януковича // 

http://forbes.ua/nation/1356267-sovetnik-azarova-putin-mozhet-vystavit-svoego-kandidata-protiv-

yanukovicha#print. 
16

 Яценюк засуджує блокування Росією українських товарів. http://www.rbc.ua/ukr/news/politics/yatsenyuk-

osuzhdaet-blokirovanie-rossiey-ukrainskih-tovarov-15082013102700. 

http://tyzhden.ua/News/86339
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критичну заяву зробила очолювана Д.Фірташем Федерація роботодавців 
України17).  

Представники української влади, не ризикуючи загострювати 
протистояння, все ж дали зрозуміти, що зміни євроінтеграційного 
курсу не буде. Зокрема, міністр юстиції Олена Лукаш різко розкритикувала 
«беззмістовні та безглузді» антиєвропейські заяви О.Царьова, а нардеп ПР 
В.Олійник відзначив, що слова О.Царьова не відображають позицію партії18. 
Міністр юстиції О.Лукаш у листі до свого російського колеги О.Коновалова також 
закликала зняти звинувачення із українського рибалки, оскільки немає підстав 
розглядати інцидент, як такий, що стався у межах територіального моря РФ19. У 
той же час, українська влада не наважилася звернутися із скаргами на 
«торгівельну війну» Росії до СОТ та не звинуватила Москву в порушенні умов 
Будапештського меморандуму 1994 р. про без’ядерний статус України, в якому 
Росія зобов’язувалася не здійснювати економічного тиску.  

Прагнучи не загострювати відносини із Москвою напередодні Вільнюського 
саміту, В.Янукович та М.Азаров віддали переваги телефонним переговорам зі 
своїми російськими колегами. 

Прогнозуючи подальший розвиток відносин україно-російських 
відносин, висловимо припущення, що Росії незабаром доведеться принаймні 
тимчасово ослабити торгівельну війну, адже: 

 до конфлікту вже почали підключатися представники ЄС, що загрожує 
погіршенням й без того складних відносин Москви із європейськими столицями; 

 Росію відмовилися підтримувати її нинішні та потенційні партнери по 
Митному Союзу: Білорусь, Казахстан, Молдова й Таджикистан, які самі свого часу 
страждали від надуманих звинувачень «Росспоживнагляду», заявили, що не 
виявили в українських цукерках шкідливих речовин20; 

 від політично вмотивованих дій Москви страждають російські 
споживачі української продукції, зокрема, газо- та нафтодобувні компанії, які 
закуповують українську трубну продукцію21; 

 в разі продовження конфлікту, українська сторона може відповісти 
зустрічними кроками по таким стратегічно важливим напрямкам російського 
експорту як, приміром, автомобілі, ядерне паливо і т.д. 

20 серпня прес-служба Міністерства доходів і зборів України повідомила, 
що на переговорах із Федеральною митною службою Росії сторони домовилися 
про повернення до штатного розмитнення українських товарів22. Наскільки 
надовго – покаже час. 

Втім, українській владі слід бути готовою й до інших кроків Росії з метою 
завадити євроінтеграції України. Імовірно, Москва намагатиметься 
стимулювати та проросійське лобі у фракції Партії регіонів з метою 
зриву голосування за необхідні для Асоціації з ЄС законопроектів. 

                                                             
17

 У Фірташа кажуть, що Росія оголосила війну: блокує український експорт. 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/08/14/6996036/ 
18

 У Лукаш до регіонала Царьова одне запитання: Хто вас попросив це сказати? 

http://www.unian.ua/news/588374-u-lukash-do-regionala-tsarova-odne-zapitannya-hto-vas-poprosiv-tse-

skazati.html; Існування «партії Путіна» в парламенті України суперечить Конституції – експерт. 

http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/25068215.html 
19

 Українські рибалки, яких протаранили, не перетинали російського кордону? 

http://ukrainian.voanews.com/content/ua-fishermen/1728873.html 
20

 Чотири країни фактично підтвердили, що якість українських цукерок визначають у "кремлівській 

лабораторії". http://tyzhden.ua/News/86349 
21

 Квоты вылетели в трубу. Россия обещает отменить беспошлинный ввоз украинской трубной продукции. 

http://www.kommersant.ua/doc/2235405 
22

 Росія повернулася до штатного розмитнення укртоварів – Міндоходів. 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/08/20/6996355/ 
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Розраховувати на підтримку цих законопроектів депутатами проросійської КПУ 
владі також не варто, тож єдиний вихід – домовлятися із опозицією.  

Українській владі та спецслужбам також варто бути готовими до 
можливого виникнення інформаційних провокацій проти України на 
кшталт скандалу із «Кольчугами» (в продажу до Іраку яких свого часу 
звинувачували екс-президента Леоніда Кучму, проте доказів так і не виявили). 
Напередодні Вільнюського саміту можуть спалахнути акції протестів у 
регіонах, де проросійські настрої найсильніші, зокрема, в Криму та Одесі. Не 
виключено, що проросійські рухи можуть вимагати від місцевої влади прийняти 
рішення, потенційно загрозливі для територіальної цілісності України ( на кшталт 
«територія, вільна від ЄС»).  

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

14.08.2013. Робота над угодою про асоціацію з ЄС завершується 
– М.Азаров 

Прем'єр-міністр Микола Азаров у вступному слові на засіданні уряду повідомив про 
завершення перекладу угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на мови країн-членів Євросоюзу, 
повідомляє УНН. 

Крім цього, за його словами, вносяться технічні зміни у документи у зв’язку зі вступом 
Хорватії до Євросоюзу. 

"Наша мета – підписати угоду про Асоціацію на саміті у листопаді. Наш курс – кардинальні 
соціальні та правові зміни", – зазначив М.Азаров. 

Прем'єр наполягає на інформуванні про майбутню угоду про Асоціацію з ЄС і вимагає від 
відомчої робочої групи розробити прогноз наслідків підписання угоди. 

"Дуже важливо, щоб громадяни України заздалегідь знали, за якими правилами економіка 
буде працювати", - підкреслив він. 

Як повідомлялось, 12 серпня уряд оприлюднив проект Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом і його державами-членами. 

На цей час в Україні завершуються внутрішньодержавні процедури, пов’язані з 
підготовкою Угоди до підписання. 

Згідно з публічною заявою Мін’юсту, проект Угоди про асоціацію відповідає Конституції 
України, чинному законодавству та практиці реалізації договірних зобов’язань України. 

Крім того, на рівні Європейського Союзу також відбуваються відповідні погоджувальні 
процедури, триває лінгвістично-правова перевірка текстів проекту Угоди українською мовою і 
мовами ЄС тощо. 

Зазначимо, у листопаді цього року у Вільнюсі пройде саміт “Східного партнерства”, під час 
якого Україна планує підписати Угоду про асоціацію з ЄС. 

УНН 

ПРЕЗИДЕНТ 

07.08.2013 В. Янукович: Україна все робить для підписання 
"асоціації" 

Президент України Віктор Янукович обговорив по телефону з президентом Європейського 
парламенту Мартіном Шульцем питання двосторонніх відносин України та Євросоюзу в контексті 
перспектив підписання угоди про асоціацію,повідомила прес-служба глави держави. 

Під час телефонної розмови В. Янукович зазначив, що діяльність української влади зараз 
сконцентрована на здійсненні заходів, необхідних для забезпечення підписання угоди під час 
Вільнюського саміту "Східного партнерства" у листопаді цього року.  

В. Янукович зазначив, що робота за всіма напрямками проходить у тісній взаємодії з 
профільними структурами ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.  

Він повідомив, що законопроект про реформування прокуратури передано до 
Венеціанської комісії для врахування рекомендацій цієї установи перед направленням до 
парламенту.  

"Ми налаштовані на те, що Верховна Рада зможе розглянути новий закон "Про 
прокуратуру" найближчим часом", - сказав він. 

Газета "День" 
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07.08.2013  Відбулася телефонна розмова Віктора Януковича з 
Мартіном Шульцем 

Відбулася телефонна розмова Президента України Віктора Януковича з Президентом 
Європейського Парламенту Мартіном Шульцем. 

Сторони обговорили питання двосторонніх відносин України та Європейського Союзу, 
передусім в контексті перспектив підписання Угоди про асоціацію. 

Глава держави зазначив, що діяльність української влади нині сконцентрована на 
здійсненні заходів, необхідних для забезпечення підписання Угоди під час Вільнюського саміту 
"Східного партнерства" у листопаді поточного року. Президент підкреслив, що робота за всіма 
напрямами ведеться у тісній взаємодії з профільними структурами ЄС, Ради Європи та ОБСЄ. 

Віктор Янукович також зазначив, що законопроект про реформування прокуратури 
передано до Венеціанської комісії для урахування рекомендацій цієї інституції перед 
направленням до Парламенту. «Ми налаштовані на те, що Верховна Рада зможе розглянути новий 
закон «Про прокуратуру» вже найближчим часом", - зазначив Президент. 

Офіційний портал 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

МИТНИЙ СОЮЗ 

21.08.2013 Митний союз погрожує вийти з зони вільної торгівлі 
з Україною 

 У разі підписання Києвом угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським 
Союзом, Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану буде змушений посилити митний режим з 
Україною, а також може вийти із зони вільної торгівлі з Україною. Про це заявив радник 
президента Росії Сергій Глазьєв. 

"У зв'язку з тим, що в листопаді очікується підписання угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС, де передбачається встановлення Україною режиму вільної торгівлі з ЄС, виникають ризики 
безмитного ввезення до нас європейських товарів під виглядом українських. З метою перевірки 
готовності нашого митного адміністрування до фільтрації вантажів, що надходять з української 
території з метою відсікання від українських і неукраїнських проходили профілактичні заходи в ці 
дні", - розповів він, коментуючи нинішні митні проблеми між Україною і РФ. 

Радник президента Росії підкреслив, що можливо, якщо Україна увійде до асоціації з ЄС, 
"доведеться вводити постійний моніторинг, як це робиться в багатьох країнах, і на підставі його 
потім прийматимуть рішення про збереження преференційного режиму торгівлі МЗ з Україною". 
"Іншими словами, той режим адміністрування, який був тимчасово введений на кордоні РФ і 
України з метою перевірки відповідності імпортованих з України вантажів правилами походження 
товарів, які у нас діють, і достовірності декларування митної вартості, у разі підписання Україною 
угоди про асоціацію з ЄС може стати постійним", - підкреслив він. 

Розглядаючи питання про те, як можуть далі розвиватися торгівельні відносини Росії і 
України в разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, Глазьєв зазначив: "Ми будемо 
змушені посилювати митне адміністрування, щоб уникнути реімпорту європейських товарів через 
українську територію. Ми змушені будемо посилювати систему ветеринарного та санітарного 
контролю, оскільки Україна переходить на європейські норми. Можливо, буде поставлено питання 
про припинення відносин вільної торгівлі з Україною, вивчення цього питання провадить 
Євразійська економічна комісія". 

"Багато проектів, які ми намітили спільно з українськими партнерами, включно з атомною 
енергетикою, оборонно-промисловим комплеком, ракетнокосмичною, авіаційною промисловістю, 
будуть переглядати у бік їхнього скорочення, тому що Україна бере на себе занадто жорсткі 
зобов'язання в частині виконання європейських технічних регламентів і провадження 
європейської оборонної та зовнішньої політики", - розповів він. 

Раніше повідомлено про те, що Європейська комісія закликала Україну і Росію якомога 
швидше врегулювати торгівельний спір у відповідності з правилами та зобов'язаннями Всесвітньої 
торгової організації. 

Крім того, було повідомлено, що Україна збирається порушити питання про проблеми з 
проходженням її продукції через кордон Росії на зборах ради Євразійської економічної комісії. 

Ситуація з українським імпортом навіть вийшла на найвищий щабель: 16 серпня 
президенти України і РФ Віктор Янукович і Володимир Путін обговорили у телефонній розмові 
питання двостороннього співробітництва, зокрема, пов'язані з митним оформленням вантажів на 
російсько-українському кордоні. Так, Янукович висловив стурбованість процесами, що 
відбуваються. 
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Нагадаємо: проблеми в українських експортерів з проходженням митного контролю на 
кордоні з РФ почали виникати ще з 20-х чисел липня. Стало відомо, що російські митники 
помістили до списку "ризикових" близько 40 українських постачальників і почали тотальну 
перевірку всіх транспортних засобів, які перевозять продукцію українських товаровиробників. 

14 серпня у Федерації роботодавців України (ФРУ), що її очолює бізнесмен Дмитро Фірташ, 
заявили, що Росія майже повністю заблокувала на невизначений час постачання товарів з України. 
Це призводить до того, що вантажі простоюють на кордоні, як результ більшає їхня вартість, 
відбувається псування продуктів, або взагалі зриваються поставки. 

Як пояснили самі російські митники свої дії, зміни в правилах переміщення товарів через 
кордон дійсно відбулися з 14 серпня - виявилося, що відомство перейшло на 100-відсотковий огляд 
вантажів. 

DT.UA 

СОТ 

16.08.2013. У СОТ заявляють, що не знають про торгову 
суперечку між Україною і Росією 

Світовій організації торгівлі (СОТ) невідомо про торгову суперечку між Україною і Росією. 
Київ не запитував про допомогу у врегулюванні цього конфлікту. 

"СОТ самостійно не ініціює які-небудь дії щодо будь-якої країни. Станом на сьогодні ми 
офіційно не поінформовані про цю суперечку. Усі члени СОТ вдаються до системи врегулювання 
суперечок, але на даний момент жодна зі сторін не скористалася цим в даному випадку" , - 
повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в СОТ. 

Водночас у СОТ утрималися від будь-яких оцінок того, що відбувається. 
День 

МВФ 

15.08.2013 Україна сплатила вже майже 72% боргу перед МВФ 
на 2013 рік 

Україна в січні-серпні 2013 року сплатила більше 4,013 млрд доларів США (2,648 млрд 
SDR) в рахунок погашення кредиту перед Міжнародним валютним фондом, що становить майже 
72% від загальної суми виплат на 2013 рік. Про це повідомили в Національному банку України на 
інформаційний запит УНН. 

При цьому станом на 1 серпня 2013 року Україна погасила борг перед МВФ на загальну 
суму 2,016 млрд SDR або на 3,06 млрд долари. А в серпні 2013 року обсяг погашення боргу 
становив 632,63 млн SDR або близько 959,9 млн дол. 

Зокрема, за даними НБУ, протягом серпня ц.р. Україна здійснила 2 погашення тілу 
кредиту на суми 375 млн SDR (або 569 млн дол.) та 234,375 млн SDR (355,6 млн дол.), а також 
сплатила 23,259 млн SDR (35,3 млн дол.) відсотків за кредитом МВФ. 

До кінця поточного року – в жовтні і листопаді – Україна має здійснити ще 4 виплати тілу 
кредиту на загальну суму 1,03 млрд SDR (або на 1,56 млрд дол.) та 1 виплату по обслуговуванню 
боргу на 14,4 млн SDR (21,8 млн дол.). 

Як повідомляло агентство, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 
вирішила в понеділок, 29 липня, включити Україну до програми моніторингу. Причина: великий 
обсяг боргу, який тяжіє на плечах України. Як повідомлялося, Київ заборгував МВФ на кінець 
червня уже 8 млрд доларів. 

У Вашингтоні, де розташовано штаб-квартиру МВФ, заявляють, що запровадження 
посиленого контролю передбачено правилами фонду. Водночас, зауважують експерти, це може 
бути ознакою занепокоєння, чи зможе Україна повернути борг, який накопичився на цей час. 

Нині Україна веде переговори з МВФ про нову угоду stand-by. Київ розраховує отримати від 
Фонду багатомільярдний кредит, що дозволить йому полегшити виплати за попередніми 
кредитами від МВФ. 

Останній Меморандум між Україною та МВФ був підписаний влітку 2010 року. Тоді фонд 
відкрив для Києва нову програму фінансування на загальну суму 15,5 млрд доларів. 

Проте Україні вдалося отримати лише перші два транші кредитів за цією програмою на 
суму 3,4 млрд доларів. Програма була призупинена через те, що Україна не виконала вимоги МВФ. 

У 2012 році платежі України МВФ були рекордно великими від 1994 року - Київ повернув 
фонду 3,74 млрд доларів. 

Проте платежі 2013 року мають бути ще більшими - Україна має повернути МВФ близько 
5,8 млрд доларів. 

 
УНН 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

РОСІЯ 

06.08.2013 У цейтноті. Путінська політика в Україні 
пробуксовує 

Розвиток подій в Україні та пробуксовування стандартних технологій «Русского міра» 
змушують Путіна нервувати. Це може підштовхнути Кремль до різких дій, аби зірвати підписання 
Києвом Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, а також мінімізувати загрози від 
можливої зміни зовнішньополітичного курсу Україною після президентських виборів 2015 року 

Нещодавній візит Владіміра Путіна, начебто для спільного святкування чергової річниці 
хрещення Русі та Дня військово-морського флоту, засвідчив, що старіючий російський президент 
неабияк нервує із приводу розвитку ситуації в сусідній країні й ладен хапатися за будь-які 
можливості бодай ілюзорного впливу на прийняття рішень в Україні. Ситуацію для нього 
ускладнюють брак часу, що залишився до українських президентських виборів і старту 
Євразійського союзу в 2015 році, та ще ближча перспектива підписання Угоди про асоціацію 
України з ЄС у листопаді. Вона хоч і не унеможливить, однак здатна сильно ускладнити 
перспективу втягування Києва у реставраційний проект Путіна на пострадянських теренах, стати 
для Кремля черговою і значно відчутнішою поразкою в геополітичному змаганні із Заходом за 
постсоціалістичні країни порівняно з інтеграцією останнього балканського союзника – Сербії до 
ЄС. Водночас згадана геополітична боротьба й реставраційний курс на теренах колишнього СРСР 
для російського президента – це ним-таки визначені ключові індикатори успішності зовнішньої 
політики й узагалі його президентської місії, на яких базується імідж «сильного лідера знову 
сильної Росії». 

РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ПОСИЛЮЮТЬСЯ ТИМ, ЩО РЕЖИМ ЯНУКОВИЧА, ЯКИЙ НЕ 
СПРИЙМАЄ ЇЇ ЯК ПОВНОЦІННУ СУВЕРЕННУ ДЕРЖАВУ, ІГНОРУЄ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ 

Як припускають окремі експерти в Україні, нова позиція Путіна така: якщо доведеться 
відпустити Київ у торговельно-економічному сенсі, то треба бодай посилити ідеологічний вплив, 
утримати його в духовно-культурній, цивілізаційній єдності в межах «Русского міра». 
Розтиражовані господарем Кремля в нашій державі меседжі справді традиційно переповнені 
риторикою про кровні й духовні зв’язки, що є «нерозривними». Про це він, зокрема, заявив, 
приймаючи разом із Віктором Януковичем парад російських та українських моряків у Севастополі: 
нагадав про «міцність і відданість засадам наших предків, які століттями жили разом, працювали 
й захищали спільну Вітчизну, зробили її могутньою, великою і непереможною… У нас спільні 
корені, культура та релігія. Наші кровні й духовні зв’язки нерозривні». Аналогічні меседжі лунали 
й на заходах з нагоди річниці хрещення Русі. Однак для російської риторики останніх років вони 
не нові. 

Український тиждень 

06.08.2013. Висловлювання Путіна відображають все більш 
відчайдушні спроби заманити Україну, - The New York Times 

Під час відвідування України минулого місяця Володимир Путін сказав, що історичні 
зв'язки між двома країнами сьогодні значать стільки ж, скільки і в минулому. Про це пише The 
New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Инопресса". 

Наші предки "століттями жили разом, працювали і захищали загальну Вітчизну, зробили 
її могутньою, великою і непереможною", заявив Путін, виступаючи перед російськими і 
українськими військово-морськими силами в Севастополі. "Наші кровні і духовні узи нерозривні". 
Він висловився також на користь інтеграції збройних сил двох країн. 

"Висловлювання Путіна відображають все більш відчайдушні спроби заманити Україну в 
Єдиний економічний простір Росії, економічний блок, в який вже вступили Білорусь і Казахстан і 
який Росія використовує, щоб консолідувати свій вплив у регіоні", - відзначає автор статті Джуді 
Демпсі, головний редактор проекту Strategic Europe Європейського центру Карнегі. 

"Ці спроби відбуваються на тлі інтенсивної конкуренції між Росією та Європейським 
Союзом за вплив у Східній Європі, включаючи Білорусь та Україну, а також в Молдові, Грузії, 
Вірменії та Азербайджані", - продовжує автор. 

Ці країни належать Східному партнерству Євросоюзу, мета якого полягає в їх інтеграції в 
блок шляхом демократизації та ринкової економіки. В обмін Євросоюз розширить торгівлю, 
лібералізує візову систему і надасть фінансову допомогу. 

Однак Росія протистоїть зближенню цих країн з Євросоюзом. "Москва явно побоюється 
втратити вплив у цьому регіоні. Але чи так Східне партнерство сильне, щоб протистояти тяжінню 
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Кремля?" - запитуж Еугеніуш Смоляр, регіональний експерт Польського інституту міжнародних 
справ у Варшаві. 

На даний момент інформація Східного партнерства з політичної та економічної 
лібералізації носить змішаний характер. За відомостями Economist Intelligence Unit, Молдова, 
Грузія, Україна, Вірменія - частково демократичні держави, в той час як Білорусь і Азербайджан - 
авторитарні. 

"Східне партнерство виявилося переважно бюрократичним інструментом обмеженої 
політичної значущості, - визнає в новій доповіді Рафаль Садовскі, спеціаліст по Східному 
партнерству Центру східних досліджень у Варшаві. - Це показує межі можливостей ЄС впливати на 
своїх східних сусідів". 

Цензор.НЕТ 

09.08.2013. Росія поновила торговельну війну з українськими 
сирами 

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської 
Федерації (Россільгоспнагляд) виявило у сирах підприємств «Прометей» (філіал «Менський сир») 
і «Миргородський сироварний комбінат», які входять до складу великого виробника молочної 
продукції «Мілкіленд», антибіотики. Про це повідомили у Россільгоспнагляді, повідомляє УНІАН. 

Згідно з повідомленням, у продукції «Прометея» виявлено тетрациклін і окситетрациклін, 
а в сирах «Миргородського сироварного комбінату» - окситетрациклін. Крім того, 
Россільгоспнагляд виявив підвищений вміст мезофільних аеробних і факультативно анаеробних 
мікроорганізмів у мороженій яловичині українського виробника «Прилуки-Агропереробка». 

У зв'язку з виявленими порушеннями відомство ввело режим підвищеного контролю 
продукції, яка поставляється названими підприємствами. 

Россільгоспнагляд з 27 травня поточного року ввів режим посиленого лабораторного 
контролю для українських компаній «Гадячсир» (Полтавська обл.) і «Прометей» (Чернігівська 
обл.) у зв'язку з виявленими в їх продукції антибіотиками. 19 червня Россільгоспнагляд у 
Челябінській області знову виявив у сирі українських підприємств «Прометей» (філіал «Менський 
сирий»), «Рось» (філіал «Охтирський сиркомбинат») і «Миргородський сироварний комбінат», які 
входять до складу агрохолдингу «Мілкіленд», перевищення допустимого вмісту кількості 
мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів. 

День 

09.08.2013. Росія "проспала" Україну – експерт 

Росія "проспала" момент і втратила можливості завадити підписанню угоди про асоціацію 
України з ЄС, кажуть експерти. За їхніми словами, спроби політичного та економічного тиску мали 
лише зворотній ефект. 

Утім, не можна виключати того, що після підписання угоди українська влада сама змінить 
зовнішньополітичний вектор і відійде від шляху євроінтеграції, зауважують експерти. 

 Спроби економічного й політичного тиску з боку Росії, спрямовані на те, щоб відвернути 
Україну зі шляху до підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом, залишаться 
безрезультатними, заявив Радіо Свобода заступник директора з міжнародних питань Центру імені 
Разумкова Валерій Чалий. 

За його словами, коли влада, опозиція, суспільство і бізнес мають консолідовану позицію 
щодо євроінтеграції, зовнішній вплив не може змінити ситуацію. Водночас, не можна гарантувати, 
що вже після підписання угоди влада не змінить тактики, наголошує експерт. 

"Вводиться в дію економічна частина. А все, що стосується боротьби з корупцією, питань 
судової реформи, інших реформ – це те, що ввійде в дію тільки після обміну ратифікаційними 
грамотами. Саме на цьому етапі нас очікують можливості зміни інтеграційного напрямку. 

Це був би найгірший сценарій, який продемонстрував би, що Україна не є послідовним 
гравцем", – зазначає Чалий. 

 Кремль в останні два роки втратив багато можливостей щодо впливу на процес 
євроінтеграції України, каже директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов. 
На його думку, Москву "приспали" Харківські угоди. Утім, у Росії ще залишаються шанси на 
обхідний маневр, відзначає Корнілов. 

"Росія має можливість впливати і на своїх союзників у "старій Європі". Таким нехитрим 
способом російська дипломатія домоглася успіху для себе, запобігши приєднання України до 
Плану дій щодо набуття членства в НАТО. 

Але слід враховувати, що стан відносин між Росією та Німеччиною і Францією вже не той. 
Російська дипломатія "проспала" цей момент, вважаючи, що треба впливати виключно на 
Україну", – каже Корнілов. 
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 Харківські угоди були першою і останньою поступкою української влади, вважає 
політтехнолог Національного інституту стратегії Олеся Яхно. Політичний та економічний шантаж 
з боку Росії лише віддаляє Україну від Митного союзу, зауважує експерт. 

"В української влади немає вибору, крім як підписати угоду про асоціацію. В оточенні 
Януковича є крупний бізнес, який має свої інтереси, який зовсім не хоче віддавати прибуткові 
напрями і прибуткові галузі української економіки російським олігархам. Це було зрозуміло. 
Непоступливість пов’язана не з якимись європейськими цінностями чи послідовністю української 
влади. Вона пов’язана просто об’єктивними інтересами великого українського бізнесу, який є в 
оточенні чинного президента", – наголошує Яхно. 

 Експерти відзначають, що від підписання угоди про асоціацію до її ратифікації  і Україна, і 
Європейський союз мають пройти певний шлях. У цей період спроби економічного й політичного 
тиску Росії на Україну можуть посилитися, припускають вони. 

Українська правда 

14.08.2013. Україна вилетіла з трійки найбільших клієнтів 
"Газпрому" 

Україна більше не входить навіть до трійки найбільших клієнтів "Газпрому", імпортувавши 
за перше півріччя всього 9,67 млрд кубометрів газу. 

Згідно зі звітом газової компанії за 2 квартал 2013 року, найбільше російського палива в 
січні-червні закупила Німеччина - 18,49 млрд кубометрів. Другим серед найбільших покупців 
стала Італія - 13,1 млрд. 

Крім того, Україну обігнали Туреччина (12,9 млрд) і навіть Білорусь (10,39 млрд), чия 
економіка втричі менше української. 

Нагадаємо, в 2011 році "Газпром" продав Україні 40 млрд кубометрів газу, Німеччині - 34 
млрд, Туреччині - 26 млрд, Білорусі - 20 млрд, Італії - 17 млрд. 

У 2012 році Україна поступилася лідерством по закупівлях російського газу Німеччині. 
Результати минулого року: Німеччина - 33,2 млрд., Україна - 32,9 млрд., Туреччина - 27 млрд, 
Білорусь - 20 млрд, Італія - 15 млрд. 

У першому кварталі Україна відкотилася вже на третє місце: Німеччина - 9 млрд, 
Туреччина - 7,4 млрд, Україна - 6,9 млрд, Італія - 6,8 млрд, Білорусь - 6,2 млрд. 

Всього в 2013 році Україна планує закупити 26 млрд кубометрів російського газу. Його 
імпорт здійснюють "Нафтогаз України" і Ostchem Gas Trading Дмитра Фірташа. 

 LB.ua 

14.08.2013. Російська митниця з сьогоднішнього дня зупинила 
весь український імпорт, - ФРУ 

За інформацією Федерації роботодавців України (ФРУ), з 00:00 години 14 серпня до 
профілю ризику системи управліннями ризиками Федеральної митної служби РФ до перших 
чотирьох десятків підприємств, які туди потрапили у липні цього року, були додані всі без 
виключення українські експортери. При цьому заходи попередження ризику були ще більш 
посилені. По суті, наголошують в ФРУ, мова йде про повну зупинку українського експорту на 
невизначений час, аж до тижнів або навіть місяців, Про це йдеться у повідомленні Федерації 
роботодавців. 

Федерація роботодавців України звернулась до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з 
проханням якомога швидше посприяти вирішенню на міжурядовому рівні проблем, які почали 
виникати в українських підприємств-експортерів на російській митниці. 

"На жаль, Roshen справа не обмежилась - відзначають в Федерації роботодавців України. 
Проблеми в українських експортерів з проходженням митного контролю на митниці РФ почали 
виникати ще з 20 чисел липня. Про це свідчать звернення підприємств до ФРУ, які надходять 
протягом останніх двох тижнів. Керівництво цих підприємств повідомляє про те, що у них виникли 
проблеми на російській митниці. Це виражається у тому, що транспортні засоби, які перевозять 
продукцію українських товаровиробників, на кордоні Російської Федерації підлягають 
безпричинній суцільній перевірці, включаючи вивантаження, переваження вантажу та 
завантаження його назад", - йдеться у повідомленні 

В Федерації роботодавців України наголошують, що все це призводить до збільшення 
термінів простоїв вагонів та інших транспортних засобів, і як наслідок, веде до подорожчання або 
зриву поставки товарів, псування продукції, а також підриває позиції українських 
товаровиробників на ринку Російської Федерації. При цьому російський ринок для багатьох 
українських підприємств є критично важливим, адже дозволяє заробляти обігові кошти і платити 
зарплату своїм працівникам. 

До описуваних подій прогнозний обсяг українського експорту до РФ у другому півріччі 
поточного року Федерація роботодавців України оцінювала приблизно у 8,5 млрд дол. Внаслідок 
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зриву частини контрактів, а також подорожчання і затримки виконання інших експортних угод, за 
оцінкою ФРУ, втрати України від описуваних дій російської сторони можуть досягти, залежно від 
розвитку подій, до 2-2,5 млрд дол. тільки в другому півріччі поточного року. Як наслідок, зросте на 
вказану суму дефіцит платіжного балансу. Також, можна припустити, що це призведе до 
додаткового падіння індексу промислового виробництва на 7-8 процентних пунктів і вплине на 
скорочення реального ВВП приблизно на 1,5% - прогнозують в Федерації роботодавців України. 

Федерація роботодавців України (ФРУ) - всеукраїнська організація роботодавців України, 
яка об'єднує більше 80 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що представляють 
найбільш вагомі сектори економіки України, серед яких: машинобудування, металургія, 
агропромисловий комплекс, хімічне виробництво, ПЕК, медична та мікробіологічна 
промисловість, будівництво, легка та харчова промисловість, сфера послуг. 

ФРУ представляє інтереси близько 8500 підприємств, які у сукупності виробляють 70% 
ВВП України. 

Головою ради ФРУ є Дмитро Фірташ. 
РБК-Україна 

15.08.2013 У Росії підтвердили, що проблеми з експортом через 
Митний Союз 

Проблеми із проходженням українськими товарами російської митниці багато в чому 
викликані просто бюрократією, оскільки Україна не є членом Митного союзу. Про це заявив 
голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький у коментарі "Эхо Москвы". 

"Україна на жаль не є поки членом Митного союзу. Хоча в нас є угода про вільну торгівлю, 
але для ряду товарів питання вирішуються якісно складніше, ніж вирішувалися б, якби Україна 
входила б до Митного союзу хоча б у форматі "3+1", - сказав Слуцький. 

При цьому він підкреслив, що ніякої політики в цьому немає. 
"Моя позиція й позиція Федеральної митної служби РФ не є якимось шантажем або 

спонуканням для України до членства у МС, оскільки такими діями можна було б добитися тільки 
негативного результату", - додав він. 

Слуцький додав, що сподівається, що ще до кінця серпня митні служби обох країн вирішать 
усі складнощі. 

Він підкреслив, що проблеми дійсно є, але вони можуть бути вирішені в найкоротший 
термін. 

Українська правда 

15.08.2013. Україна поскаржиться у Євразійську комісію на 
"торговельну блокаду" Росії 

Україна збирається підняти питання про проблеми з проходженням її продукції через 
кордон Росії у п'ятницю на зборах ради Євразійської економічної комісії (ЄЕК). Про це заявив 
представник України при ЄЕК Віктор Суслов. 

"Звичайно, я думаю, що розмова щодо ситуації має бути, хоча б з тієї причини, що досі 
українська сторона на урядовому рівні офіційно не отримувала повідомлень від російської сторони 
про суть прийнятих рішень і характер зауважень до продукції з імпорту", - повідомив він, 
відповідаючи на запитання, як Україна буде реагувати на проблеми на кордоні. 

Українських представників на засіданні ради ЄЕК, яке пройде у п'ятницю у Суздалі, 
очолить віце-прем'єр Юрій Бойко, розповів Суслов. "Я їду разом з ним і вперше буду там 
представлений", - зазначив він. 

Відповідаючи на питання, чи має намір Київ вживати заходів, Суслов зазначив: "Спочатку 
потрібно, безумовно, з'ясувати причини того, що відбувається". Чиновник підкреслив, що Україна 
отримає повне пояснення від Росії, і спільними зусиллями сторони прийдуть до консенсусу. 

Як повідомлялося, проблеми в українських експортерів з проходженням митного контролю 
на кордоні з РФ почали виникати ще з 20-х чисел липня. Зокрема, російські митники почали 
безпричинну тотальну перевірку всіх транспортних засобів, які перевозять продукцію українських 
товаровиробників. Це призводить до того, що вантажі простоюють на кордоні, в результаті чого 
збільшується їхня вартість, відбувається псування продуктів, або постачання взагалі зриваються, 
що в підсумку підриває позиції українських товаровиробників на ринку Російської Федерації. 

14 серпня у Федерації роботодавців України (ФРУ), очолюваній бізнесменом Дмитром 
Фірташем, заявили, що Росія практично повністю заблокувала на невизначений час постачання 
товарів з України. За оцінками, втрати України від дій російської митниці за блокування імпорту з 
України можуть скласти $ 2-2,5 млрд. 

У Держдумі запевнили, що складнощі з оформленням на митниці товарів з України не 
пов'язані з політикою і вирішаться найближчим часом. 
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15 серпня стало відомо про те, що кілька авто з продукцією виноробного холдингу Inkerman 
International, одного з найбільших виробників вин в Україні, зупинені на митному посту на кордоні 
Росії. 

ZN.UA 

16.08.2013. Митна війна з Росією обвалить ціни в Україні 

Експерти "Вістей" вважають, що торговельна війна з найбільшим імпортером української 
продукції посилить внутрішню конкуренцію, ціни на деякі товари можуть впасти на 10-30%. 

"Ціни в будь-якому випадку будуть падати. Подешевшають шоколад, курятина, яловичина, 
хліб і борошняні вироби, сири. Загальне падіння буде на рівні 10%. На такому рівні ціни 
протримаються, поки виробники не знайдуть нові ринки збуту", - прогнозує президент 
Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. 

На думку аналітика Олександра Кошика, найбільше впадуть ціни на шоколад - на 20-30%, 
оскільки ця продукція найактивніше експортується до Росії. 

А ось алкоголь і пиво свої цінові позиції не здадуть. 
"Митні проблеми ніяк не позначаться на ціні пива, - каже нам виконавчий директор ПрАТ 

Укрпиво Ігор Товкач. - У нас на експорт йде не більше 10%. З усіх компаній найбільші проблеми - у 
Оболоні". 

Нагадаємо, 14 серпня з'явилася інформація про те, що Росія заборонила український 
імпорт - митна служба РФ включила до переліку ризикових всіх українських імпортерів. 

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що проблеми на 
російській митниці в українських постачальників могли виникнути через те, що Україна не є 
членом Митного союзу. 

Прем'єр-міністр України Микола Азаров також пов'язав проблеми у торговельних 
відносинах з Росією з утворенням і структуруванням Митного союзу. 

Деньги.ua 

16.08.2013 Росії нарешті відповіли: навіть транзитом 
заборонили ввозити корми та зерно 

Україна почала відповідати Росії у торговельній війні маленькими випадами, знаходячи 
для цього цілком пристойні аргументації. Так, через поширення захворювання тварин на ящур на 
територіях Сибірського, Північнокавказького та Південного Федеральних округів РФ уже 
заборонено імпорт і транзит кормів та зерна до України з цих адміністративних територій Росії. 

Про це перевізників інформує прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на 
заступника Головного Державного інспектора ветеринарної медицини України. 

"Ввезення із цієї країни інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної 
медицини, перевізники мають здійснювати відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту до 
України об’єктів Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", - йдеться в 
повідомленні. 

Мінінфраструктури просить перевізників при плануванні перевезень до чи з Російської 
Федерації враховувати зазначену інформацію. 

Нагадаємо, 14 серпня Федеральна митна служба РФ додала до переліку "ризикових" усіх без 
винятку українських експортерів, фактично, повністю заблокувавши експорт України. 

ТВі 

16.08.2013 Україна в понеділок вирішить, чи скаржитися на 
Росію до СОТ 

Україна вирішить, чи звертатися до Світової організації торгівля для вирішення торгового 
конфлікту з Росією у понеділок, 19 серпня 2013 р. Про це на сьогоднішній прес-конференції 
повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов (на фото), передає 
кореспондент РБК-Україна. 

"У понеділок у нас буде готовий чіткий план дій. Я можу сказати, що там передбачено це 
питання", - заявив Прасолов. 

Раніше сьогодні Європейська комісія закликала Україну та Росію якнайшвидше залагодити 
торговельну суперечку відповідно до норм Світової організації торгівлі (СОТ). 

Сьогодні Президент України Віктор Янукович сьогодні, 16 серпня 2013 р., у телефонній 
розмові обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним проблему митного оформлення 
вантажів на російсько-українському кордоні. 

Як повідомляла прес-служба ВАТ "РЖД" 16 серпня на російсько-українському кордоні 
понад 900 залізничних вагонів очікують митного оформлення. 
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Зазначимо, зараз між Україною і Росією йде якщо не торговельна війна, то щось подібне. 
Днями Федерація роботодавців України, очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, 
заявила, що Митна служба Росії з 14 серпня включила в перелік "ризикових" всіх без винятку 
українських імпортерів, що фактично блокує весь український імпорт. 

У російському уряді і митній службі запевняють, що ніякої політики в цьому немає. У свою 
чергу, Федерація роботодавців України показала документ про заборону імпорту українських 
товарів. 

Керівники українських підприємств, зокрема, "Турбоатому", "Метінвесту" і ін. говорять про 
більш тривалі перевірки української продукції, що поставляється в Росію. 

Прем'єр-міністр України Микола Азаров спочатку заявив, що проблеми у торговельних 
відносинах з Росією пов'язані з утворенням та структуруванням Митного союзу, а також різницею 
в підходах. Але вчора ввечері Україна заборонила імпорт кормів і зерна з Сибірського, Північно-
Кавказького та Південного Федеральних округів Росії через поширення захворювання тварин 
ящуром на цих територіях. Експерти побачили в цьому відповідь на дії Росії. 

РБК-Україна 

19.08.2013  The Economist: торговельна війна з Росією принесе 
Україні бонуси у стосунках з ЄС і США 

Торгова війна з Росією може подвоїти зусилля українських політиків у напрямку 
євроінтеграційних реформ. Про це пише впливове видання The Economist. 

"Проблема ув’язнення Юлії Тимошенко для української влади стане менш загрозливою 
порівняно із торговою війною з Росією. Крім того, цей конфлікт у першу чергу призначений для 
привертання уваги у зв’язку із наближенням дати підписання угоди про асоціацію із ЄС", - 
акцентує газета. 

Аналітики видання також не впевнені у довгостроковому характері цього конфлікту. 
"На сьогодні здається малоймовірним, що Росія повністю призупинить поставки з України. 

Якщо ж і призупинить, то не на тривалий час, оскільки російська економіка, яка вже давала збої у 
2013 році, буде ураженою (до її основного імпорту з України належать ключові промислові ресурси 
такі як метали, хімічні речовини та електричні машини)", - стверджують експерти The Economist 
Intelligence Unit. 

На їх думку, "політично такий крок може збільшити напруження між двома країнами", 
проте це може принести і деякі бонуси для України. 

"Україна може виграти трохи співчуття та підтримки із закордону (наприклад, США вже 
заявили про своє бажання допомогти Україні із диверсифікацією енергоносіїв)", - пише видання. 

"Але якщо цей конфлікт триватиме настільки довго, щоб поглибити й без того значну 
економічну кризу, то це може знизити підтримку уряду серед населення, але, крім того, це також 
може стимулювати українських політичних гравців подвоїти зусилля у напрямку проєвропейських 
реформ", - акцентують аналітики The Economist Intelligence Unit. 

За їх словами, "з цієї точки зору, відчайдушні дії Росії можуть зробити ув’язненого лідера 
опозиції Юлію Тимошенко менш загрозливою для оточення президента, а перспективи 
відновлення програми співробітництва з МВФ, винятково із змінами у фіскальній та валютній 
політиках – менш непривабливими, ніж це було раніше", - впевнені експерти. 

iPress.ua 

19.08.2013. Азаров і Медведєв стверджують, що торгової війни 
між Україною та Росією немає 

Учора прем'єр-міністр України Микола Азаров провів телефонні переговори зі своїм 
російським колегою Дмитром Медведєвим. Прем'єр-міністри відзначили, що виникли останнім 
часом проблеми в області торгово-економічних зв'язків, необхідно вирішувати на конструктивній 
основі, в рамках чинного законодавства. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету 
міністрів України. 

 з повідомленням, глави урядів двох країн висловили загальне переконання, що про 
торговельні війни між Україною і Росією в принципі не може бути й мови. Під час переговорів, 
також чиновники обговорили актуальний стан торговельно-економічних відносин між двома 
країнами, і ускладнення, які склалися останнім часом. 

На думку Миколи Азарова, робота уповноважених робочих груп, які протягом вихідних 
інтенсивно працювали над проблемою, призвела до істотного прогресу. Він запевнив, що всі 
питання будуть оперативно врегульовані в інтересах взаємовигідного двостороннього 
співробітництва, - цитує слова українського прем'єр-міністра прес-служба. 

У повідомленні відомства також вказується, глави урядів запевнили, що чутки з приводу 
того, що ускладнення, що виникли в торгових відносинах між двома країнами, пов'язане з 
підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, безпідставні. 
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Азаров і Медведєв домовилися, що в понеділок, 19 серпня, керівники митних служб 
України і РФ в спокійному режимі ухвалять рішення, щодо повернення митних процедур до 
оптимального режиму, який сприяє взаємній торгівлі. Сторони також відзначили, що пріоритетом 
співпраці має бути виконання програми інвестиційного співробітництва. 

УРА-Інформ 

19.08.2013 У разі підписання Україною асоціації з ЄС Росія 
посилить митний контроль 

Радник Володимира Путіна Сергій Глазьєв пояснив, що поки російська митна служба 
проводила профілактичні заходи. Ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-
українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом митне адміністрування може бути посилене. 

«Не треба це драматизувати. Річ у тім, що російська митна служба проводила 
профілактичні заходи, пов'язані з підготовкою змін режиму митного адміністрування у разі, якщо 
Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС», - сказав С. Глазьєв журналістам.  

За його словами, перевірка носила разовий характер.  
«Висновки поки що не зроблено, поки що йде обробка інформації. Зараз ситуація 

нормалізувалася, але ми про всяк випадок готуємося до посилення митного адміністрування, якщо 
раптом Україна зробить цей самогубний крок, підписуючи угоду про асоціацію з ЄС», - повідомив 
радник президента РФ.  

Як повідомлялося, російська митниця посилила контроль за вантажами українських 
експортерів. Українські компанії раніше на цьому тижні заявляли про блокування своїх поставок 
на російський ринок. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів у 2,5 
мільярда доларів. Експерти обох країн пов'язують ситуацію на кордоні з бажанням влади РФ 
змусити Україну вступити до Митного союзу або завадити запланованому на листопад підписанню 
угоди про вільну торгівлю з ЄС.  

18 серпня відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Миколи Азарова і глави 
уряду Російської Федерації Дмитра Медведєва, в ході якої глави урядів заявили, що торговельних 
воєн між країнами бути не може і спекуляції навколо того, що ускладнення пов'язані з 
інтеграційними процесами двох країн, є безпідставними. 

Український тиждень 

20.08.2013 Міндоходів: Росія повернулася до штатного 
розмитнення українських товарів 

 Митна служба Росії повернулася до штатного розмитнення українських товарів, 
повідомили у міністерстві доходів і зборів. Як передала агенція "Інтерфакс-Україна", міндоходів і 
федеральна митна служба Росії провели перемовини 19 серпня 2013 року. 

"У ході переговорів російська сторона запевнила, що станом на сьогодні додаткові 
процедури митного контролю стосовно українських товарів не застосовуються, товари українських 
підприємств перетинають російську митницю в штатному режимі... Гострота проблемної ситуації 
знята", - повідомили в прес-службі міністерства. 

14 серпня Федерація роботодавців України заявила, що Росія заблокувала український 
експорт, а загалом проблеми в українських експортерів на російській митниці почалися наприкінці 
липня. 

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький заявляв, що проблеми 
українських компаній на російській митниці частково спричинені бюрократією, оскільки Україна 
не є членом Митного союзу. 

ВВС Україна 

22.08.2013 Росія може відмовитися від спільних з Україною 
проектів по модернізації літаків 

Росія може відмовитися від спільних з Україною проектів щодо виробництва Ан-124 
"Руслан" та повністю локалізувати виробництво у себе. Про це в інтерв'ю виданню "Комерсант" 
повідомив віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін, передає УНН. 

На питання про те, що буде з проектом Ан-124 "Руслан", Д.Рогозін відповів: "Модернізувати 
будемо. Там проблема в тому, що українська сторона дуже туго йде на угоду з передачі нам згоди 
на модернізацію окремих агрегатів цього літака. Але ми чекати більше не будемо і скористаємося 
світовим досвідом". 

Він зазначив, що спілкувався на тему модернізації літаків з Юрієм Бойком: "Приїжджав з 
Києва віце-прем'єр Ю.Бойко, я з ним довго розмовляв на цю тему... Зрушити дискусію з мертвої 
точки поки важко. З іншого боку, якщо вони не приймуть рішення зараз, то потім ми просто 



INTERNATIONAL WEEKLY # 23-24 (05.08.2013 — 22.08.2013) 29 of 31 

 

29 of 31 

змушені будемо локалізувати у себе все виробництво. І відмовимося від їхніх послуг повністю. З 
ким вони будуть працювати? З китайцями? Китайцям продавати? Китай теж у цьому плані далеко 
просунувся. Навіщо їм Україна?" 

Нагадаємо, у липні Прем’єр-міністр України Микола Азаров у Сочі (РФ) за результатами 
робочої зустрічі з Головою Уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим заявив, що Україна та 
Росія досягнули домовленості щодо відновлення серійного виробництва літаків Ан-124. За його 
словами, сторони торкалися питань активізації співробітництва в інноваційній, космічній сферах, 
у галузі авіабудування. 

УНН 

США ТА КАНАДА 

09.08.2013. Новий посол США Джефф Пайєтт направить свої 
зусилля на підтримку євроінтеграції України 

 Джеффрі Пайєтт висловив надію на вільні та чесні вибори президента в 2015 році і 
запевнив, що США будуть допомагати Україні "досягти справжньої енергетичної самостійності". 

Новий посол США в Україні Джеффрі Пайєтт вважає своїм головним пріоритетом 
підтримку європейського вибору українського народу. 

"Цьому питанню я планую зараз приділити особливу увагу - аж до початку Вільнюського 
саміту (коли планується підписання Угоди про асоціацію з ЄС - прим. ред.)", - запевнив він в 
інтерв'ю газеті "Вести". 

"Щодо президентських виборів: вибори 2010 року загалом вважаються вільними і чесними. 
Сподіваюся, що Україна зможе повторити це і президентські вибори 2015 року будуть відповідати 
таким самим високим міжнародним стандартам", - додав посол. 

Він підкреслив, що політика США щодо України залишається політикою активної 
взаємодії. 

"Ті, з ким я розмовляв у Вашингтоні, з цікавістю стежать за всім, що тут відбувається. Ми 
готові підтримувати український народ у побудові сучасної, процвітаючої, демократичної 
європейської держави. У найближчі місяці перед українським керівництвом відкрита історична 
можливість йти до європейської інтеграції, і я буду закликати скористатися цим шансом", - 
зазначив Пайєтт. 

Дипломат також акцентував увагу на важливій ролі енергетичної безпеки України. 
"Американські компанії також готові допомагати Україні розкрити її енергетичний 

потенціал. Ми хочемо допомогти Україні досягти справжньої енергетичної самостійності", - заявив 
Пайєтт. 

Нагадаємо, Джеффрі Пайєтт прийняв присягу на посаді посла Сполучених Штатів Америки 
в Україні 31 липня. 

Пайєтт - кар'єрний дипломат, спеціаліст у справах Південної і Середньої Азії. Раніше 
працював заступником посла США в Індії, генеральним консулом у Гонконзі, віце-консулом у 
Гондурасі. 

Попередній посол Джон Теффт обіймав цю посаду з листопада 2009 року і термін його 
служби завершився.  

Дзеркало тижня 

15.08.2013 Янукович прийняв вірчі грамоти від нового посла 
США Джеффрі Пайетт 

Президент України і новий посол США обговорили актуальні питання українсько-
американських відносин. 

Президент України Віктор Янукович прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла 
Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайетта (Geoffrey Pyatt). 

Після церемонії сторони обговорили актуальні питання українсько-американських 
відносин, повідомляє президентська прес-служба. 

Нагадаємо, що новий американський посол в Україні Пайетт прибув у Київ 3 серпня 2013 
року. 

До призначення послом в Україні, з травня 2010-го по липень 2013-го, працював на посаді 
головного заступника помічника держсекретаря - заступника керівника Бюро з питань Південної 
та Центральної Азії. В його біографії повідомляється: протягом 24-річної кар'єри в Держдепі США 
він встиг попрацювати в Азії, Європі та Латинській Америці. 

До нього з листопада 2009 року послом в Україні Джон Теффт. 
Європейський простір 
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16.08.2013 Канадська група сприяння демократії в Україні 
закликає діаспору перейти до дій щодо Тимошенко 

 Канадська група сприяння демократії в Україні звернулася до президента Світового 
конгресу українців Євгена Чолія зі закликом активніше виступати за звільнення Юлії Тимошенко. 
Про це мовиться у листі, копію якого передала Радіо Свобода з Канади одна з підписантів Оксана 
Башук-Гепберн. 

«Де потужні демонстрації? Де глобальні партнерства як у справі Нельсона Мандели, чи Аун 
Сан Су Джи, коли вони були ув’язненні? Мовчання чи бездіяльність не є лідерством, давайте 
рухатися», – пишуть канадські українці.      

Автори листа закликають Світовий конгрес українців, який збереться 20-22 серпня у 
Львові, ухвалити жорстку резолюцію, перейшовши від «віртуальних звернень до конкретних дій». 

Канадська група сприяння демократії в Україні пропонує проголосити осінні місяці в усіх 
державах українського поселення місяцями підтримки Юлії Тимошенко, провести одночасні акції 
під дипломатичними представництвами України з вимогою її звільнення  і закликати діаспорних 
українців писати листи до лідерів їхніх країн з вимогою звільнити лідера української опозиції, так 
само організувати подібні листи до президента України Віктора Януковича для «додаткового 
тиску». 

Раніше президент Світового конгресу українців Євген Чолій надіслав листа президентові 
України Віктору Януковичу із закликом негайно звільнити екс-прем’єра Юлію Тимошенко. 

Радіо Свобода 

ІЗРАЇЛЬ 

19.08.2013 Україна відклала створення зони вільної торгівлі з 
Ізраїлем 

Ураїна вирішить питання про створення зони вільної торгівлі після підписання угоди про 
асоціацію з Європою, на підготовку якої зараз направлено всі сили. 

Україна після підписання угоди про асоціацію візьметься за ЗВТ з Ізраїлем 
Україна відклала питання підписання договору про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, 

зважаючи на пріоритетність підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, повідомила 
заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю Фаїна Кіршенбаум. 

"Я розумію, що з ізраїльської сторони ми закінчили свою роботу (для створення зони 
вільної торгівлі з Україною - ред.). Але оскільки Україна сьогодні дуже зайнята підписанням 
договору з ЄС про асоціацію, то це займає у неї основний час і питання створення зони вільної 
торгівлі з Ізраїлем відсунулося на другий план", - сказала вона. 

За її словами, Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС і до кінця року буде вирішено 
питання створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем. "Створення зони вільної торгівлі сприятиме 
збільшенню експорту української продукції до Ізраїлю. Окрім того, ізраїльські бізнесмени 
зацікавлені інвестувати в Україну", - підкреслила вона. 

За його словами, Ізраїль є експортером високих технологій і знань до інших країн, і в цьому 
контексті зацікавлений розвивати відносини з Україною у цій сфері. "Ізраїль зі свого боку поставив 
держгарантії на такий вид співпраці, і ми всі очікуємо в даний момент зворотних заходів з боку 
України у наданні цих гарантій", - сказала заступник голови МВС Ізраїлю. 

Окрім того, вона повідомила, що Ізраїль зацікавлений у підписанні угоди з Україною щодо 
обміну робочою силою. "Ми зацікавлені підписати двосторонній договір між Україною та Ізраїлем 
в області обміну робітниками", - повідомила вона, додавши, що ізраїльська сторона дуже потребує 
додаткової робочої сили у сфері сільського господарства, домашньої медицини, будівництві. 

Нагадаємо, у травні 2010 року відбулися двосторонні експертні консультації з підготовки 
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. 

На сьогоднішній день Україна є єдиною з країн СНД, яка почала практичні заходи щодо 
підготовки зазначеної Угоди у відносинах з Ізраїлем.  

Інтерфакс-Україна 

ПОЛЬЩА 

05.08.2013. У Польщі протестують проти ввезення великої 
кількості дешевого ріпаку з України 

У Польщі протестують проти ввезення великої кількості дешевого ріпаку з України. Про це 
повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо". 

Так, з понеділка, 5 серпня 2013 р., польські рільники з околиць міста Ґрудзьондз Куявсько-
Поморського воєводства відновлять протести (блокування місцевої автостради) проти того, що до 
Польщі, на їхню думку, завозиться велика кількість дешевого ріпаку. Це нібито призводить до 



INTERNATIONAL WEEKLY # 23-24 (05.08.2013 — 22.08.2013) 31 of 31 

 

31 of 31 

того, що виробляти цю олійну рослину у Польщі вже не вигідно. Крім того, польські фермери 
підозрюють, що ріпак, завезений з України до Польщі, виробляється в районі Чорнобиля. 

Наприкінці минулого тижня лідер польської опозиції Ярослав Качинський звинуватив 
уряд у тому, що факт падіння ціни на ріпак його не цікавить і що уряд, у цій скрутній ситуації, не 
допомагає фермерам. За словами політика, ця ситуація може бути пов'язана з імпортом з України. 

"Я Вам нагадаю події 2008 р., коли саме імпорт з України призвів до різкого зниження цін і 
хтось на цьому пізніше заробив. І питання ,хто на цьому заробляє, це питання, яке потрібно 
задавати, воно повинно зацікавити ЗМІ, це треба вияснити", - наголошував керівник партії Право і 
Справедливість. 

На слова Ярослава Качинського відреагувала суботньо-недільна "Gazeta Wyborcza". У статті, 
зокрема, наголошується, що зниження цін на рільничі продукти, в тому й на ріпак, виникло на 
світових ринках не через те, що "хтось" привозить ріпак з України, а через те, що у всіх країнах 
урожай видався на славу. У Польщі, зокрема, цього року очікується рекордний урожай ріпаку. А на 
рівень цін на цю та інші сільськогосподарські культури у Європі здебільшого впливає рільнича 
біржа Mastiff у Парижі. 

Щодо ріпака з України, то, як стверджує видання, його з одеського порту перевозять до 
Роттердама і Ростоку, а не до Варшави. 

"Gazeta Wyborcza" також попереджає, що незабаром впадуть ціни також і на кукурудзу. А 
видання "Puls Biznesu" додає, що крім ріпаку та кукурудзи, ціни впадуть також і на пшеницю та 
жито. 

РБК-Україна 


