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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
УКРАЇНА І ЄС ДЕМОНСТРУЮТЬ НАЦІЛЕНІСТЬ НА
ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ. ГОЛОВНЕ – УНИКНУТИ
ПЕРЕДЧАСНОЇ ЕЙФОРІЇ
Станом на середину вересня ситуація із перспективами підписання Угоди
про Асоціацію Україна-ЄС складається значно краще, ніж ще півроку тому могли
очікувати найбільші оптимісти. 18 вересня, після того, як Кабінет Міністрів
України одноголосно схвалив проект Угоди про Асоціацію, голова Представництва
ЄС в Україні Ян Томбінські заявив, що він впевнений в успішності Вільнюського
саміту і «не бачить загрози з боку ЄС» для зриву підписання Угоди1.
Основними рушійними силами євроінтеграції України останніми тижнями
були:
1) наскільки агресивна, настільки ж і незграбна політика Москви;
2) зростання ролі прагматизму в політиці Євросоюзу, який нарешті
усвідомив, що Україна – досить важливий партнер, щоб поборотися за нього,
незважаючи на особисті симпатії чи антипатії до нинішньої української влади;
3) висока партійна дисципліна в правлячій Партії Регіонів.
Змусивши Вірменію переорієнтуватися на Митний Союз та посиливши
економічний тиск на Молдову, Росія згенерувала мотивацію Євросоюзу активніше
виступити на захист України. 12 вересня Європарламент ухвалив
резолюцію, в якій заявив про неприпустимість тиску Росії на країни
Східного партнерства, а також закликав Єврокомісію та Раду ЄС виступити із
конкретними та ефективними заходами для підтримки країн-партнерів, зокрема,
шляхом тимчасового застосування окремих розділів Угоди про Асоціацію та ЗВТ.
Вже наступного дня натхненний підтримкою Віктор Янукович заявив:
«Останнім часом ми разом з нашими партнерами з Європейського
Союзу дійшли висновків, що Україна досягла тих критеріїв, які
відповідають тій Угоді про асоціацію, яка готується до підписання в
листопаді цього року у Вільнюсі»2.
На відміну від Віктора Ющенка, який ніколи не міг згуртувати націоналдемократів навколо визначеної стратегічної мети, слово Віктора Януковича є
вирішальним для народних депутатів від Партії Регіонів, і вони дисципліновано
підтримують «євроінтеграційні» законопроекти (не забуваючи включати до них
1

Посол ЄС не бачить загроз зриву підписання угоди про асоціацію. http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/18/6998179/
2
Україна досягла критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію - Віктор Янукович. http://www.president.gov.ua/news/28760.html
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вигідні нинішній владі положення). Тим же, хто віддає перевагу позиції Кремля,
українська влада нагадала, що в який спосіб вони здобули депутатський мандат, в
такий – можуть його і втратити: 12 вересня суд прийняв рішення про позбавлення
мандату члена фракції ПР Ігоря Маркова – через підтвердження фактів
фальсифікації результатів голосування по його округу.
Ситуація навколо позбавлення мандату І.Маркова дала
можливість частині української опозиції продемонструвати, що
внутрішньополітична боротьба для неї важливіша, ніж Угода про
Асоціацію. Різку заяву на підтримку І.Маркова зробила «Батьківщина», а Юлія
Тимошенко взагалі назвала одіозного українофоба «новим молодим, енергійним,
харизматичним, ідеологічним лідером проросійськи налаштованих громадян
України» та заявила, що «усі так звані європейські закони … нічого не змінять у
житті українців та будуть носити виключно фасадний характер», доки
президентом залишатиметься В.Янукович3. Навряд чи Ю.Тимошенко не розуміє,
що подібні її заяви ставлять в не дуже зручне положення Брюссель, адже
європейським політикам і так нелегко пояснювати своїм виборцям, що заради
стратегічних перспектив їм приходиться менше акцентувати увагу на
авторитарних тенденціях в Україні.
Очевидно, що на позицію «Батьківщини» вплинуло зменшення уваги ЄС до
Ю.Тимошенко та наполягання на її звільненні чи виїзді на лікування за кордон ще
до підписання Угоди про Асоціацію. У спільній заяві Єврокомісара з питань
розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, голови Комітету
Європарламенту у закордонних справах Ельмара Брока і Міністра закордонних
справ Швеції Карла Більдта від 20 вересня говориться лише про важливість
досягнення до Вільнюського саміту «прогресу» у справі Ю.Тимошенко4. А голова
фракції Прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті
Ганнес Свобода прямо сказав журналістам, що питання Ю.Тимошенко
можна буде вирішувати і після підписання Угоди про асоціацію, бо
«якщо зараз ми підштовхнемо Україну в руки Росії, то тоді про пані Тимошенко
можна взагалі не піклуватись. Справа буде вирішена – але не так, як цього
хочемо ми, тому що тоді у нас не буде впливу на Україну»5.
Брюссель виявляє готовність йти назустріч Києву, про що, зокрема, свідчать
слова Єврокомісара Штефана Фюле, що у вимогах Ради ЄС йдеться не про повне
виконання завдань по визначеним критеріям, а про «рішучі дії та відчутні
результати» в цьому напрямку6. Проте, українській владі не варто піддаватися
«запамороченню від успіхів», адже до наміченого на 21 жовтня засідання Ради ЄС,
на якому будуть оцінюватися успіхи України, ще слід багато зробити, зокрема,
стосовно реформування виборчого законодавства, імплементації очікуваних
висновків Венеціанської комісії щодо законопроекту про прокуратуру, пошуку
механізму вирішення питання Ю.Тимошенко. Послаблення ж вимоги остаточного
вирішення її питання ще до Вільнюського саміту не варто трактувати як зняття
цього питання з порядку денного загалом.
Потрібно враховувати, що із наближенням дати Вільнюського саміту
зростатимуть як тиск з боку Росії (і не лише на Україну, а й на окремі країни ЄС),
так і спокуса для українських політиків використати перспективи підписання
3

Тимошенко привітала Януковича із народженням нового лідера. http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/13/6997915/
4
У ЄС нагадали Януковичу, що хочуть прогресу в справі Тимошенко. http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/20/6998389/
5
Європарламентар: діалог стосовно Тимошенко може тривати і після підписання угоди про асоціацію. http://www.dw.de/європарламентар-діалог-стосовно-тимошенко-може-тривати-і-після-підписання-угоди-проасоціацію /a-17100888
6
Штефан Фюле: у меня есть основания для оптимизма. - http://www.kommersant.ua/doc/2282429
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Угоди про Асоціацію у внутрішньополітичній боротьбі. В арсеналі
недоброзичливців євроінтеграції України завжди можуть виявитися провокатори,
здатні звести нанівець частину роботи з виконання критеріїв, необхідних для
підписання Угоди. Тож для впевненості у результатах Вільнюського
саміту Києву потрібно не просто досягнути мінімального рівня
виконання «домашнього завдання», але виконати критерії із таким
запасом міцності, якого буде достатньо, щоб «перекрити» будь-які
непередбачувані проблеми, що можуть виникнути.

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
09.09.2013. Євросоюз демонструє солідарність з Україною
На неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Вільнюсі обговорювались,
зокрема, перспективи підписання угоди про асоціацію з Україною. Тиск Росії у цьому питанні
назвали неприйнятним.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зібрались у суботу, 7 вересня, у
Вільнюсі на неформальну зустріч, попередили Росію, що не слід здійснювати тиск на сусідів, які
прагнуть більш тісних відносин із Заходом. Коментуючи це питання в інтерв'ю журналістам,
верховна представниця з закордонних справ та політики безпеки ЄС Кетрін Ештон заявила: "Якщо
казати про наші відносини із сусідами на сході, ми хочемо, щоб вони могли самі обирати свої
економічні та політичні відносини".
У свою чергу, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус застеріг, що "тиск на
Україну та інші країни Східного партнерства буде зростати" і закликав партнерів по спільноті
шукати шляхи, як протистояти цьому тиску. За словами чільного литовського дипломата, який
головує в раді міністрів закордонних справ ЄС, важливо, щоб це питання залишалась на порядку
денному ЄС."Країни-члени ЄС висловлюють солідарність з країнами Східного партнерства, які
стали на європейський шлях розвитку і рішуче підтримуємо їх", - заявив Лінкявічус.
Він поінформував колег про перебіг підготовки до саміту Східного партнерства у Вільнюсі
28-29 листопада, на якому очікується укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Угоди
про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.
Відносини з Росією можуть ускладнитися
В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" литовський міністр також висловив упевненість,
що якщо Росія і далі буде здійснювати тиск на Україну з причини майбутнього підписання угоди
про асоціацію, це негативно відіб'ється на діалозі Євросоюзу з Кремлем. "Наші відносини теж
важливі, як в економічній, так і у політичній сфері, але наше партнерство побудоване не лише на
прагматичних інтересах, але й на цінностях. І одна з найважливіших – це право вибору. Ми
поважаємо вибір України і сподіваємося, що цьому не будуть перешкоджати якісь штучні
причини", - заявив Лінкявічус.
Голова зовнішньополітичного відомства Литви висловив упевненість у тому, що Угода про
асоціацію буде підписана. "Ми не звертаємо зі свого шляху, ми тримаємо своє слово, і я гадаю, що
ми прийдемо до успішного результату – підписання Угоди про асоціацію. Ми в це віримо. Давайте,
не вагаючись, йти до цієї мети", - закликав Лінкявічус.
3 вересня міністри закордонних справ восьми північно-балтійських країн (NB8) ухвалили
спеціальну заяву щодо Східного партнерства. Вони висловили повну підтримку підписанню Угоди
про асоціацію з Україною та назвали неприйнятними будь-які погрози і тиск на країни Східного
партнерства, до яких належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна, через
їхні європейські прагнення.
Сирійське питання
На зустрічі у Вільнюсі країни ЄС також знайшли спільну позицію у питанні конфлікту в
Сирії. Вони вимагають "чіткої та сильної відповіді" на застосування хімічної зброї 21 серпня
поблизу Дамаска. Кетрін Ештон після зустрічі відзначила, що "є тверді докази відповідальності
режиму Сирії за атаку".
Це перша спільна заява держав Європейського Союзу щодо дій, які спричинили загибель
сотень людей. Канцлер ФРН Анґела Меркель заявила, що "сигнал об'єднаної у своїй позиції щодо
цього жахливого конфлікту Європи має безцінне значення". Щоправда, через подальше існування
розбіжностей країни ЄС не змогли сформулювати свою позицію щодо підтримки або непідтримки
військового втручання США та Франції.
Водночас
міністри
закордонних
справ
привітали
оголошення
французького
президента Франсуа Олланда, перш ніж почати військову операцію, зачекати доповіді інспекторів
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ООН. Вони закликають Вашингтон так само зачекати із військовою відповіддю. Голова
Державного департаменту США Джон Керрі, який пізніше приєднався до європейських міністрів,
подякував європейцям за "сильну декларацію".
Затримка Німеччини
Щоправда, Німеччина лише із запізненням приєдналась до заяви 11 країн на саміті
"великої двадцятки" у Санкт-Петербурзі, які засуджують режим Асада за використання зброї
масового ураження. Цю заяву розповсюдив Білий дім після завершення саміту. Документ
підписали Австралія, Канада, Франція, Італія, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Іспанія,
Туреччина, Великобританія та США.
Відмова Німеччини підписати заяву ще у п'ятницю в межах саміту G20 викликала великий
розголос.
Офіційний
Берлін
обґрунтував
це
бажанням
спочатку
досягнути
внутрішньоєвропейського консенсусу, тоді як інші великі європейські країни Великобританія,
Франція, Італія та Іспанія, за твердженням американської сторони, поставили свої підписи одразу.
eu.prostir

09.09.2013. Європарламент 12 вересня прийме резолюцію про
тиск Росії на Україну
Європейський парламент має намір 11-12 вересня на засіданні у Страсбурзі обговорити і
проголосувати за резолюцію щодо тиску Росії на країни - члени Східного партнерства, до яких
належить і Україна. Про це йдеться в порядку засідання Європарламенту.
Євродепутати проведуть дебати з даного питання 11 вересня.
У цей день Європарламент з 14.30 до 23.00 (за місцевим часом), крім тиску Росії, має намір
також розглянути ситуацію в Сирії та Єгипті, а також політику Європейського Союзу щодо
Білорусі.
12 вересня євродепутати проголосують за резолюцію про тиск, який чиниться Росією на
країни Східного партнерства (у контексті майбутнього саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі ).
Ухвалення рішення з даного питання заплановано у період 12.00-14.00 (за місцевим часом).
Як відомо, ініціаторами винесення питання на обговорення Європарламенту були члени
ЄНП, які внесли заявку під назвою "Тиск , який чиниться Росією на країни Східного партнерства в
контексті майбутнього саміту у Вільнюсі". 28 серпня питання торговельних суперечок Росії та
України обговорили на засіданні комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ
Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з
Євросоюзом на саміті Східного партнерства»у листопаді у Вільнюсі.
Президент РФ Владімір Путін попередив, що країни Митного Союзу введуть захисні
заходи для свого ринку, якщо Україна піде на лібералізацію митного режиму з ЄС.
Український тиждень

09.09.2013.
Представництво
ЄС
в
інформкампанію «Будуймо Європу в Україні»

Україні

проведе

Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» розпочнеться в Миколаєві. Про це
повідомляється в прес-релізі Представництва ЄС в Україні.
12 вересня 2013 року о 13.00 під час вуличного спектаклю «Європа на твоїй вулиці» на
площі Леніна в Миколаєві актори в інтерактивній формі продемонструють відносини Україна-ЄС
та переваги євроінтеграції, відзначається в повідомленні Представництва ЄС в Україні.
Вуличний театр – перший з серії заходів інформаційної кампанії «Будуймо Європу в
Україні», яка покликана інформувати українських громадян про переваги економічної та
політичної інтеграції до ЄС і збільшити їх інтерес до цих питань.
Цього ж дня в Миколаєві Представництво ЄС в Україні, фонд «Єврорада» та Національна
спілка журналістів України будуть проводити навчальну зустріч з євроінтеграції для журналістів з
усієї України.
Також всі бажаючі зможуть прослухати лекцію голови Представництва ЄС в Україні, посла
Яна Томбінські (початок о 12.30) і побачити дві реальності життя в Україні та країнах ЄС під час
виставки карикатур в рамках ініціативи «Вуличний євроуніверситет» Інституту світової політики
(виставка триватиме з 11.00 до 17.00).
Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» – серія інформаційнопросвітницьких заходів, котрі протягом року будуть проходити в Україні з метою роз'яснення
важливості підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також поширення європейських
цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
До участі у заходах в рамках інформаційної кампанії Представництва ЄС запрошуються всі
бажаючі.
Сайт Представництва ЄС в Україні
8 of 53

INTERNATIONAL WEEKLY # 27-28 (09.09.2013 — 22.09.2013)

9 of 53

10.09.2013. "Разом ми - сильніші" Ян Томбінські
Не минуло й кількох місяців з часу моєї зустрічі зі студентами Донецького національного
університету. Вона була дуже приємною для мене. Ці молоді люди ясно засвідчили, що бажають
ближчих відносин між Європейським Союзом і Україною.
Під час цікавої дискусії, що відбувалася між нами, один зі студентів запитав: "Навіщо
Україна Європі?". Спершу я був здивований, оскільки для мене відповідь є очевидною. Однак потім
я згадав знаменитий коментар Марка Твена щодо музичного твору Вагнера. Це питання також "не
таке погане, як звучить спочатку".
Отже, чому Європа потребує України? І чому Україна потребує Європи?
Відповідаючи на ці питання, можна без кінця повторювати очевидні речі, що Україна
важливий економічний партнер, джерело енергетичної безпеки, а також місток до Росії. І,
вочевидь, зважаючи на розмір території, географічне положення, 46-мільйонне населення та роль
головної країни, що забезпечує транзит російської нафти та газу до Центральної та Західної
Європи, Україна є надважливим стратегічним фактором європейської безпеки.
Однак зупинімося на цьому моменті на хвилинку, наповнімо повні груди повітрям та
погляньмо на мапу. Україна не є єдиним найбільшим сусідом ЄС; проте вона – єдина країна, що
межує з чотирма країнами-членами ЄС: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Стара китайська приказка говорить: "Не буває так, аби дощило у сусідів, а ваші ноги
залишилися сухими". Я гадаю, що цей вислів дуже доречний, коли йдеться про відносини двох
країн. Тож виглядає абсолютно природнім прагнення європейців поширювати демократичні
цінності та мати адекватних сусідів.
Якщо ми й далі вивчатимемо мапу, то помітимо, що в Європі існує лише два місця, де у
вузькому колі на відстані майже ста кілометрів зустрічаються аж п’ять держав. Другим таким
місцем є кордони навколо Люксембургу, де зустрічаються Німеччина, Франція та країни
Бенілюксу. Саме в цьому місці народився Європейський Союз.
У випадку України, ми маємо схожу географічну ситуацію. То чому ж у такому разі не
використати подібну логіку для визначення місця народження нової України, нового поширення
процесу європейської інтеграції?
Представництво ЄС було відкрито в Україні двадцять років тому, і ми з усією впевненістю
можемо стверджувати, що протягом останнього десятиріччя відносини між ЄС та Україною
відчутно зміцнилися.
Наразі Україна перебуває на важливому роздоріжжі, обираючи між двома шляхами.
Перший шлях пропонує розвиток більш відкритого суспільства, інтегрованого у
європейський простір демократії, добробуту та ринкової економіки, що ґрунтується на повазі до
прав людини і верховенства права.
Другий – це автократична система, яка загрузла в економічній стагнації та політичній
нестабільності, що є історичними характеристиками прикордонних територій Європи.
Вибір достатньо простий: Україна може піти або європейським напрямом, або залишитися
у сірій зоні небезпеки між Європою та Росією.
Останніми роками українська влада – уряд та парламент – неодноразово підтверджувала,
що обрала саме європейський шлях, а європейську інтеграцію зробила найважливішим
політичним та економічним пріоритетом держави. В цей момент ми знаходимося за крок від
досягнення нашої головної мети – підписання Угоди про асоціацію. Однак цей крок видається
достатньо складним.
Попри те, що Україна досягла прогресу у впровадженні необхідних реформ, є багато інших
важливих завдань – зокрема, реформа судової системи, виборчого законодавства або вирішення
справи Тимошенко, – які також потребують виконання.
Час летить, і у нас залишається менше трьох місяців до вільнюського саміту. Тож чому
Україні слід докласти зусиль?
Насамперед через те, що Угода про асоціацію пропонує Україні унікальну можливість. Ця
можливість позитивно впливатиме на багато аспектів щоденного життя громадян і бізнесу.
Європейський Союз присутній тут, аби продовжувати підтримувати Україну та її громадян у
впровадженні реформ.
Підписання та впровадження Угоди про асоціацію, включно із положеннями про
створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, повністю революціонізує не лише
економічні, торгівельні та інвестиційні відносини між Україною і ЄС, але й увесь управлінський та
економічний ландшафт України.
Угода про асоціацію є найбільш амбітною двосторонньої угодою, щодо якої ЄС коли-небудь
вів перемовини з країною-партнером. Вона не лише відкриє обидва ринки за допомогою усунення
або зменшення тарифів та квот, але й сприятиме гармонізації законів, норм і правил у всіх
секторах економіки, зміцнюючи у такий спосіб довіру інвесторів.
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Ми також переконані, що з плином часу Угода про асоціацію призведе до підвищення
продуктивності праці, заробітної платні, активізує економічне зростання та нові можливості
зайнятості.
Завдяки їй українські виробники матимуть змогу ефективно конкурувати та здобути своє
місце на європейському ринку, віднайти свою нішу та сприяти виробництву високоякісної
української продукції за хорошу ціну. Українські споживачі, своєю чергою, матимуть доступ до
високоякісних європейських товарів за нижчими цінами.
Звернімося за прикладом до Польщі, країни, яку я знаю найкраще. Двадцять років тому
ВВП Польщі був такий самий, як український. Наразі ж він удвічі більший.
Активізація міжлюдських контактів також є одним зі способів зміцнення наших відносин
та досягнення наших спільних цілей. Наразі Україна приваблює все більше і більше відвідувачів з
усього світу.
Я твердо вірю у те, що рух українських громадян, які подорожують до країн ЄС, лише
зростатиме – особливо через успішне впровадження Плану дій з візової лібералізації, над яким ми
наразі спільно працюємо.
Двадцять два роки незалежності є історичним досягненням України. Наразі саме час, аби
віднайти найкращий шлях для зміцнення держави за допомогою проведення інституційних та
економічних реформ, відреагувавши у такий спосіб на очікування наступних поколінь.
Звичайно, на перших етапах процес адаптації у певних галузях проходитиме складно. І це
недивно. Адже для декого системні трансформації завжди призводять до короткотермінових втрат;
деякі сектори, що зараз захищені від конкуренції, боротимуться за своє економічне виживання.
Проте цей процес є боротьбою, у якій українські громадяни, економіка держави та країна у
цілому вийдуть переможцями, оскільки ресурси неефективних і неконкурентних галузей надалі
використовуватимуться з користю в інших секторах економіки. Найбільш чутливі галузі
української економіки користуватимуться перевагами перехідного періоду, що додасть часу для
їхньої адаптації до нових вимог.
Укладаючи Угоду про асоціацію, Україна заявляє про свою рішучість запровадити якісні
зміни: перейти від пострадянської країни до держави, що є невіддільною частиною Європи.
Водночас Угода про асоціацію залишається лише інструментом, необхідним арсеналом для
здійснення реформ.
Укладання угоди не є кінцем; воно є тільки початком руху України до розкриття свого
потенціалу. Наразі залишається багато складної роботи, яку треба виконати.
Такі сфери, як верховенство права, боротьба проти корупції, незалежність судової системи
та свобода медіа потребують додаткової уваги.
Європейський Союз – це значно більше, ніж економічна спільнота. Він є об’єднанням
спільних цінностей, і саме ці цінності лежать в основі довготривалих відносин, які ЄС прагне
встановити з Україною. Ніхто не каже, що це буде просто.
Однак це точно буде в інтересах обох сторін, України та ЄС. Ми – сусіди, і я впевнений, що
наприкінці цього шляху разом ми станемо сильнішими.
Українська правда

11.09.2013. Виступ Посла Яна Томбінського з нагоди відкриття
інформаційної кампанії "Разом сильніші"
Зовсім недавно ми відзначили річницю незалежності України. Більше двох десятиліть
існування суверенної держави є історичним успіхом українців і представників інших
національностей, які утворюють українське суспільство. Багато попередніх поколінь мріяли мати
свою власну державу, але ця мрія здійснилася лише у дев'яностих роках минулого століття, коли
з’явилася незалежна Україна, яка щасливо існує і донині.
Згадуючи дискусії та коментарі, що супроводжували творення незалежної України, з
сьогоднішньої точки зору можна сказати, що більшість негативних прогнозів не справдилися.
Незважаючи на всі недоліки, помилки і проблеми, Україна сьогодні займає сильну і стабільну
позицію в системі міжнародних відносин: вона головує в ОБСЄ, є членом СОТ, бере участь у низці
міжнародних ініціатив, з успіхом організовує великі політичні, спортивні та культурні подій.
Однак досить поширеною є думка, що потенціал України не використовується сповна, і що
результати роботи розподілені дуже нерівномірно. Молодь виїжджає з країни, не вірячи в
можливість досягнення успіху. Україна давно вирішила, що рух у напрямку європейської інтеграції
найкраще відповідає сподіванням суспільства, потребі зміцнення суверенітету, модернізації й
економічного розвитку.
Започаткована після Другої світової війни інтеграція перетворила Європу з континенту,
який потерпав від постійних воєн і конфліктів на простір мирного співробітництва більше п'ятиста
мільйонів людей, де громадяни можуть вільно і без будь-яких перешкод переміщатися від
Північного та Балтійського морів й до Атлантики та Середземного моря. Жан Моне, один з батьківзасновників Європейського Союзу, запровадив принцип, відповідно до якого, краще воювати за
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столом переговорів, ніж на полі бою. Використання цієї максими врятувало життя багатьох
мільйонів людей, і не тільки в Європі.
Сьогодні чути багато критичних слів на адресу Європейського Союзу. Тим часом, ЄС, як і
раніше, існує, жодна країна з нього не вийшла, навпаки – багато країн прагнуть приєднатися до
нього, а модель європейської інтеграції використовується як приклад для інтеграційних проектів,
що здійснюються в інших частинах світу. Країни ЄС, які опинилися в глибокій кризі через
помилки в національній політиці, отримали безпрециденту допомогу, і це на практиці доводить,
що солідарність між членами ЄС – то не пусте положення договору, а принцип роботи, що реально
застосовується.
Україна стоїть на порозі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це
стратегічний і водночас історичний вибір. Рішення щодо такої політики України приймали один за
одним її президенти, підтримували вибрані парламенти, тоді як форму та умови Угоди визначали
уряди упродовж п’яти років. Українська сторона провела переговори з Європейським Союзом як
суверенний суб'єкт міжнародного права вільно, і ніхто не здійснював економічного, фінансового
чи політичного тиску щодо внесення того чи іншого положення до Угоди. Українські
переговірники виявилися дуже професійними захисниками інтересів своєї країни і
безкомпромісними співрозмовниками, у чому я міг переконатися, знаходячись по іншу сторону
столу переговорів у Брюсселі. Багато разів мені довелося відчути, якими складними для ЄС були
переговірні позиції українських партнерів.
У чому важливість Угоди з ЄС? Якщо коротко, то це – рамки національної стратегії
розвитку, де ключове значення мають механізми парламентської демократії, рівності перед
законом і неупередженості його застосування, створення умов для вільної економічної діяльності
кожної особи та кожного підприємства, як малого, так і великого, забезпечення реального
функціонування місцевого самоврядування. В центрі уваги знаходиться громадянин, його права та
умови розвитку.
Україна відкриє для себе можливість доступу:
- До понад п’ятсотмільйонного європейського ринку, який сьогодні виробляє п’яту частину
світової продукції; до групи держав, які мають найбільший вплив на регулювання економічної та
фінансової діяльності в усьому світі;
- До Європейського Союзу, який має угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, Південною
Кореєю, та який веде переговори про аналогічні угоди з Японією, Індією, Сінгапуром і США;
- До технологій й фінансових інструментів, які можуть зробити українську продукцію
конкурентоспроможною на ринках не лише ЄС, а й Сходу та Півдня,
- До кола країн, що впливають на технологічний розвиток світу; а також
- До багаторічного досвіду боротьби з проблемами та кризами без суперечок і конфліктів
між державами й суспільствами.
Рішення про асоціацію з ЄС є позитивним вибором. ЄС не нав’язує Україні жодних рішень,
які могли б зіпсувати відносини з її найближчими сусідами, у тому числі з Росією. Навпаки,
асоціація України з ЄС може бути корисною Росії, оскільки економічний розвиток і стабільність
однієї країни, завжди приносить вигоду її сусідам – зростає товарооборот, створюються робочі
місця, підвищується загальний рівень економічного розвитку. Доказово свідчить про це приклад
країн Центральної Європи, що вступили до ЄС у 2004 році.
Політика – це мистецтво використання можливостей. Так само, як колись Україна
використала можливість здобути незалежність, тепер вона має шанс зміцнити свій суверенітет
завдяки стратегії розвитку, яка може виникнути в результаті асоціації. Ефект від неї з’явиться не
одразу, не слід очікувати якихось негайних чудодійних рішень чи зисків. Однак щоденні зусилля,
які кожен вкладає у свою працю, принесуть очікуваний результат, і тоді молоде покоління не
виїжджатиме з України в пошуках кращих перспектив, бо вони будуть створені в рідній країні.
Мудрий вчиться на чужих помилках, каже старе прислів’я. Навколо України не бракує друзів,
готових поділитися досвідом, шляхами й методами досягнення результатів і висновками,
винесеними з їхніх помилок. Варто скористатися з того капіталу довіри, який Україна може
отримати, ставши на шлях сталого розвитку.
Девіз нашої інформаційної кампанії, «Сильніші разом», слід розглядати в Україні як
заохочення і запрошення.
Ще недавно, всього трохи більше, як двадцять років тому, Київ і Вільнюс були столицями
республік одного й того ж комуністичного тоталітарного Союзу. Географічно вони залишилася
там, де й були, але нині Литва головує серед 28 країн і бере на себе відповідальність за рішення,
наслідки впровадження яких рівною мірою стосуються Португалії та Сполученого Королівства,
Італії й Данії, Польщі та Німеччини, тоді як Україна тільки отримала шанс обрати стратегічний
шлях розвитку, без втрати своєї національної самобутності та культури. Асоціація з ЄС, що
складається з держав і народів, які дуже відрізняються один від одного – вони є промисловими і
сільськогосподарськими, острівними і без доступу до моря, з перевагою католицької, православної
11 of 53

INTERNATIONAL WEEKLY # 27-28 (09.09.2013 — 22.09.2013)

12 of 53

чи протестантської віри – не загрожує Україні жодними драматичними наслідками для її
самобутності та національної ідентичності.
Конкретною допомогою може бути досвід тих, хто двадцять років тому теж почав з умов
асоціації. Прийняття таких далекосяжних і стратегічних рішень вимагає мужності й рішучості
політичних еліт і суспільства. Я переконаний, що в Україні не забракне ні мужності, ні волі для цієї
великої та тривалої роботи. Тож, як закликав автор гімну України Павло Чубинський, "нумо
братися за діло".
Сайт Представництва ЄС в Україні

11.09.2013. Баррозу закликав ЄС підтримати Україну
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу закликав ЄС не повертатися спиною до
України, особливо, коли на Київ чиниться тиск через те, що він прагне тісніших зв'язків із
Європою.
У своєму щорічному зверненні до Європарламенту керівник Єврокомісії непрямо
розкритикував Росію за тиск на пострадянські республіки, аби змусити їх відмовитися від
зближення з ЄС та пристати на новий союз із Москвою. "Сьогодні такі країни як Україна більше,
ніж колись, прагнуть тісніших зв'язків із Європейським Союзом, бо їх приваблює наша економічна
та соціальна модель. Ми не можемо повертатися до них спиною. Ми не можемо погоджуватися із
будь-якою спробою обмежити суверенні рішення цих країн", - заявив пан Баррозу.
Він також висловив сподівання на успіх Вільнюського саміту країн Східного партнерства
наприкінці листопада цього року, на якому, як очікується, можуть підписати Угоду про асоціацію
та вільну торгівлю між ЄС та Україною.
Головну частину своєї промови голова Єврокомісії присвятив європейській економіці. Він
попередив, що ЄС не повинен уповільнювати реформи через те, що європейська економіка
стабілізувалася і починає відновлювати зростання. «Сьогодні такі країни як Україна більше, ніж
колись, прагнуть тісніших зв'язків із ЄС... Ми не можемо повертатися до них спиною».
"Відновлення вже можна бачити", - заявив керівник Єврокомісії, але одразу ж попередив, що поки
що економічне зростання хитке і що політичні лідери Євросоюзу мають "не припиняти зусилля".
Він також заявив, що ЄС не повинен відмовлятися від планів створення банківського союзу, який,
за його словами, потрібен, аби "європейські платники податків не були першими, хто платить по
рахунках під час кризи".
Очікується, що цього четверга Європейський парламент має проголосувати за перші
законопроекти, які мають привести до створення банківського союзу. Нове об'єднання передбачає
нагляд за найбільшими банками у країнах зони євро з боку Європейського центрального банку.
Промовляючи у Страсбурзі, Жозе Мануель Баррозу також закликав не втрачати пильність
і щодо іншої великої проблеми європейської економіки - безробіття. Він заявив, що 26 мільйонів
безробітних у країнах ЄС є "економічно нераціональним, політично невиправданим та соціально
неприйнятним" явищем.
ВВС Україна

11.09.2013.
Президент
підписання угоди з Україною

Європарламенту

висловився

за

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц підтримує підписання Угоди про
асоціацію з Україною у Вільнюсі, але зазначає, що це залежить також і від виконання Києвом своїх
зобов'язань.
"Я особисто дуже підтримую підписання Угоди, якщо це можливо, у Вільнюсі, але це
залежить не лише від ЄС, але і від того, що повинно бути зроблено в Києві", - заявив пан Шульц у
Страсбурзі. Президент Європарламенту наголосив, що ЄС "дуже зацікавлений бачити Україну
якомога ближчою".
За його словами, підписання угоди залежить від зобов'язання Києва виконати певні
критерії, зокрема щодо "повноцінної парламентської демократії", а також від "поліпшення у
проблемних справах - не лише у справі Ю. Тимошенко, але й в інших.
Eu.prostir

11.09.2013. ЄС: Україна має змінити закон про вибори до саміту
у Вільнюсі
Представники Євросоюзу нагадали Україні чітку вимогу змінити закон про вибори до
підписання Угоди про Асоціацію, а опозиція зажадала переформатувати склад ЦВК. Про це
йшлося під час дискусії між міністром юстиції України Оленою Лукаш, експертами Венеціанської
комісії, політиками та послом ЄС, яка відбулася в Києві. На зустрічі також говорили про
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необхідність ухвалення нового виборчого кодексу, однак пані Лукаш і посол ЄС в Україні Ян
Томбінський розійшлися в оцінках терміну, протягом якого це має бути зроблено.
Багатостраждальний кодекс
Головною темою засідання було ухвалення єдиного Виборчого кодексу, яким мають
врегулювати проведення всіх виборів в Україні, а також процедури референдуму. Ця рекомендація
давно прозвучала від Венеціанської комісії, а також потрапила до переліку 16 вимог до України за
підсумками саміту ЄС-Україна в лютому 2013 року. Більше того, про необхідність такого
універсального документа йшлося в останньому щорічному посланні президента до Верховної
Ради.
Представник Венеціанської комісії Пітер Пакзолай повідомив, що комісія вже у жовтні
надасть висновок щодо доопрацьованого проекту змін до виборчого закону мін’юсту. "Бажано, щоб
виборчі норми не встановлювали в 3-5 законах, а були об’єднані в одному документі", - розповів
про необхідність ухвалити Виборчий кодекс пан Пакзолай.
Представник ОБСЄ Дон Біссон також виступив за ухвалення Виборчого кодексу, проте
наголосив, що головне не механічне об’єднання всього в один документ, а гармонізація виборчого
законодавства.
Представник Комуністичної партії Георгій Крючков нагадав присутнім, що ще в 2009 році
спеціальна робоча група Верховної Ради на чолі з депутатами Юрієм Ключковським та Сергієм
Гриневецьким за підтримки Ради Європи розробила Виборчий кодекс. Його позитивно оцінила
Венеціанська комісія, проте після останніх президентських виборів про проект не згадують. "У нас
головне для влади – змінювати виборчу систему перед кожними виборами, так вчинили й в 2012
році", - сказав пан Крючков, говорячи про небажання влади ухвалювати комплексний кодекс.
Про важливість ухвалення Виборчого кодексу говорили і представники влади - зокрема
депутати від Партії регіонів Дмитро Шпенов та Давид Жванія.
Боротьба за переформатування ЦВК
Представників трьох опозиційних фракцій більше цікавили не технічні зміни до закону про
вибори, які після висновку Венеціанської комісії можуть ухвалити в парламенті, а склад ЦВК. "В
2012 році проблеми були не перед голосуванням, і навіть не в день голосування, а під час
встановлення результатів. ЦВК не зробила цього в п’ятьох округах, ось в чому проблема", - заявив
депутат з фракції "Батьківщина" Руслан Князевич. Повноваження голови ЦВК Володимира
Шаповала були припинені достроково. Замість нього керівником комісії обрали представника
Партії регіонів Михайла Охендовського. Він вважає, що урядовий закон не виправить проблем,
адже їхнє головне джерело – це домінування представників влади у Центральній виборчій комісії.
"Треба створити робочу групу в парламенті, щоб шукати компроміс щодо складу ЦВК, адже
наступного року буде ротація складу. Нова комісія проводитиме президентській вибори", - заявив
пан Князевич. На що міністр юстиції пані Лукаш вказала, що за невстановлення результатів у
п’яти округах голосували всі члени ЦВК, в тому числі і від опозиції.
Найбільшу тривогу в партії "Удар" також викликає незбалансованість складу ЦВК, про що
повідомив депутат Валерій Карпунцов. Він звернувся до голови профільного комітету Ради Давида
Жванії з пропозицією створити робочу групу для узгодження позицій щодо Центральної виборчої
комісії.
Олег Махніцький від "Свободи" ще раз звернув увагу європейців на те, що попри наміри
влади вдосконалити закон про вибори, в ЦВК, яка є ключовою під час проведення виборів, в
опозиційних фракцій формально немає жодного представника.
Виборчі проблеми
За результатами парламентських виборів 2012 року місія ОБСЄ мала претензії до
голосування на 20 округах. На п'яти округах результати не були встановлені. Після цього Україна
взяла на себе зобов'язання призначити вибори в цих округах й вдосконалити законодавство. На
початку червня Венеціанська комісія дала оцінку попередньому проекту щодо зміни виборчого
законодавства. 11 жовтня комісія оцінить доопрацьований проект від міністерства юстиції України.
Опозиціонери посилалися на негативний досвід зміни голови ЦВК на початку літа, коли більшість
без врахування їх позиції й передбачених законом консультацій провела ротацію.
До чи після Вільнюса
Поки опозиція сперечається з владою про склад ЦВК, посла ЄС в Україні Яна Томбінського
найбільше хвилювало, аби обіцяне удосконалення закону про вибори народних депутатів
відбулося до Вільнюського саміту й можливого підписання Угоди про Асоціацію. "Для підписання
Асоціації необхідно встановити чесні та прозорі виборчі процедури. Ми очікуємо, що в
найближчий час будуть зміни, щоб ЄС підписав угоду про Асоціацію", - заявив пан Томбінський.
Проте позиція мін’юсту з цього приводу була не до кінця зрозумілою. З одного боку, міністр
вказала на важливість найскорішого ухвалення змін до законодавства. "Чекаємо остаточний
висновок Венеціанської комісії щодо виборів народних депутатів, щоб невідкладно напрацювати і
направити законопроект до Верховної Ради. Зміни до виборчого законодавства є необхідною
умовою для підписання угоди у Вільнюсі", - сказала пані Лукаш. "Треба ухвалити закон про
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виборчі зміни до саміту. Це частина домовленості з Україною. Процес дуже важливий, проте нам
необхідний результат "
З іншого боку, коли у міністра запитали, чи відбудуться вибори в п’яти округах 15 грудня
вже за зміненим законом, вона висловила щодо цього сумнів. "Я сповнена сумнівів, що вибори в 5
округах пройдуть за зміненим законодавством. Моя особиста позиція полягає в тому, що якщо 220
депутатів обирались за одними правилами, п’ять депутатів повинні обиратися за тими ж
правилами. Але рішення буде ухвалювати парламент", - заявила вона в коментарі BBC Україна.
При цьому щодо змісту цих змін вона точної інформації не надала, розповівши, що це "технічні
моменти проведення виборів, про які можна буде чітко говорити після остаточного висновку
Венеціанської комісії".
Кореспондент BBC Україна уточнив у посла ЄС, чи можуть європейці задовольнитись
розробкою проекту змін до закону про вибори без його схвалення до саміту. "Цього не вистачить,
треба ухвалити закон про виборчі зміни до саміту. Це частина домовленості з Україною. Процес
дуже важливий, дискусії - це добре, проте нам необхідний результат", - сказав Ян Томбінський.
ВВС Україна

12.09.2013. Freedom House: Україна може
виконати всі умови для підписання угоди з ЄС

не

встигнути

Україна може не встигнути виконати умови для підписання Угоди про асоціацію з
Європейським союзом, йдеться в доповіді Freedom House "Країни перехідного періоду 2013:
Авторитарна агресія та тиск режиму суворої економії".
Зокрема, наголошується на концентрації виконавчої влади в руках Президента України і
його найближчого оточення, невирішеності судової та виборчої реформ. Крім того, йдеться про
високий рівень корупції в країні.
Також зазначається, що справа Ю. Тимошенко є політично вмотивованою і такою, що
порушує правові норми.
Нагадаємо, в листопаді у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, на якому
очікується підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Політична риторика керівництва
країни останнім часом була проєвропейською, хоча від співпраці з МС Україна теж не
відмовляється.
Eu.prostir

12.09.2013. Європарламент підтримав резолюцію, що засуджує
тиск Росії на сусідів
Європарламент підтримав резолюцію, що засуджує тиск Росії на країни Східного
партнерства. Резолюція була підтримана простою більшістю в ході голосування в четвер у
Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, передає Інтерфакс-Україна.
Напередодні голосування в ЄП відбулися дебати з цього питання, у ході яких депутати
розкритикували позицію Москви й висловилися в підтримку країн Східного партнерства.
"(ЄП) підкреслює відповідальність ЄС захистити країни Східного партнерства, які були
піддані відкритому, тривожному й зростаючому тиску Росії, спрямовану на те, щоб утримати їх від
асоціації з ЄС, і просить Єврокомісію й Раду ЄС виступити з конкретними й ефективними заходами
для підтримки країн-партнерів", - говориться в резолюції.
У резолюції зазначено, що економічне співробітництво країн Східного партнерства з Росією
вигідно для всіх зацікавлених сторін, а всі торговельні суперечки повинні бути вирішені згідно з
правилами і зобов'язаннями, прийнятими в рамках СОТ. "ЄС готовий допомогти партнерам у їхніх
зусиллях по інтеграції за допомогою тимчасового застосування відповідних частин Угоди про
асоціацію й глибоку й всеосяжну ЗВТ із моменту її підписання", - сказано у резолюції. "(ЄС
готовий) розморозити після підписання або парафування відкладені кредити й програми
допомоги, продовжувати вживати заходи, спрямовані на спрощення візового режиму й
перспективу впровадження безвізового режиму", - зазначено в резолюції. "(ЄП) рішуче
підкреслює, що вільний вибір країн Східного партнерства, який у жодному разі не впливає
негативно на торгівлю з Росією, не повинен змушувати їх зустрічатися з такими наслідками, як
торговельні заходи, візова політика, мобільність працівників, втручання в заморожені конфлікти й
інші, причому рішуче відкидає підхід гри в нульову суму, як парадигму ЄС і відносин Росії з
країнами Східного партнерства ", - йдеться резолюції.
Українська правда
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16.09.2013. Ш. Фюле: Почати застосовувати положення Угоди з
Україною треба якомога швидше
Комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан
Фюле дав ексклюзивне інтерв'ю Вірменській службі Радіо Свобода, в якому розповів про
перспективи розвитку відносин між Євросоюзом і країнами «Східного партнерства».
Розмова відбулася після візиту Штефана Фюле до Єревану, де він заявив, що жоден
документ між Вірменією та ЄС у листопаді підписаний не буде. Такою була реакція ЄС на заяву
президента Вірменії Сержа Сарґсяна про готовність Вірменії вступити до Митного союзу.
На запитання Радіо Свобода про інші можливі «сюрпризи», перед самітом країн «Східного
партнерства» через ймовірний тиск Росії на них, Ш. Фюле відповів: «Ми готові розглянути інші
питання. Наприклад попереднє застосування договору, який ми маємо намір підписати з
Україною, щоб зробити його настільки міцним, наскільки це можливо, і застосовувати якомога
швидше».
Солідарність − це не порожнє слово в Європейському союзі
Водночас Єврокомісар застеріг Росію від тиску на інші країни, які планують підписати чи
парафувати Угоду про асоціацію з ЄС. «Ми запевнили наших партнерів, що якщо вони стануть
предметом тиску через їхній вибір, вони можуть розраховувати на солідарність ЄС. Солідарність −
це не порожнє слово в Європейському Союзі», − наголосив він.
«Вірменське питання»
На запитання про те, чи була заява президента Вірменії Сержа Сарґсяна про рішення
країни вступити до Митного союзу шоком для нього, і чи був він проінформований про це
заздалегідь, комісар Євросоюзу відповів так: «Ми були в такому ж положенні, як і громадяни
Вірменії». Що ж до можливого тиску з боку Росії на Вірменію Штефан Фюле зазначив
наступне: «Під час обговорень з офіційними особами Вірменії нам нічого про тиск сказано не
було. І я не залишаю за собою права ставити під сумнів щирість моїх співрозмовників у Вірменії.
Чи розумію я позицію Вірменії? Досить поглянути на карту для того, щоб зрозуміти ті певні
фактори, з якими владі Вірменії доводиться рахуватися в ухваленні рішень. Вони очевидним
чином набагато більш значні, ніж у будь-якого іншого з наших партнерів».
Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій ідеться про те, що Євросоюз має
захистити країни «Східного партнерства» з огляду на все більший тиск Росії. Документ, поміж
іншим, засуджує намагання Кремля перешкоджати поглибленню політичних і торговельних
зв’язків України, Вірменії, Грузії й Молдови з Європейським союзом.
Україна, Грузія і Молдова мають наміри підписати чи парафувати угоду про асоціацію і
зону вільної торгівлі з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді. Такий крок
унеможливить їхній вступ до Митного союзу під керівництвом Росії. Навпаки, заява президента
Вірменії про її вступ до Митного союзу вочевидь виключає парафування вже підготованої було
угоди про асоціацію цієї країни з ЄС.
Російська влада неодноразово заявляла, що підписання Україною угоди з ЄС призведе до
ускладнення її економічних відносин з Росією.
Радіо Свобода

18.09.2013. Посол ЄС в Україні нагадав, що є вирішальним для
підписання Угоди про асоціацію
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляє, що асоціація з ЄС вимагає не
тільки здійснення формальних правових процедур, але і виконання політичних умов.
Томбінський: Асоціація з ЄС вимагає виконання політичних умов Про це Томбінський зазначив у
своєму зверненні до Кабінету міністрів України з нагоди схвалення тексту Угоди про асоціацію,
розповсюдженому Представництвом ЄС в Україні. «Асоціація є політичним актом великої
важливості й вимагає не тільки здійснення формальних правових процедур, але і виконання
політичних умов», - сказав Томбінський, додавши, що ці умови неодноразово обговорювалися
упродовж цього року, а спільна заява, зроблена за результатами саміту Україна-ЄС у лютому цього
року, лише підтвердила їхнє вирішальне значення для підписання Угоди про асоціацію.
Томбінський зауважив, що за останні кілька місяців було докладено багато зусиль для
виконання зазначених умов. «Закони, прийняті на останньому засіданні Верховної Ради, показали,
що парламентська більшість і опозиція можуть працювати разом. Я вірю в те, що така ж атмосфера
і почуття відповідальності спрямовуватимуть роботу в парламенті й над іншими законопроектами,
які залишилося прийняти», - додав він. Зокрема, йдеться про законопроекти, які стосуються
реформування судової системи, регулювання засад проведення виборів і доступу політичних
партій до публічних засобів масової інформації та оголошених змін до Конституції України щодо
Рахункової палати.
Томбінський зазначив, що робота, проведена урядом для поліпшення бізнес-клімату,
боротьба з корупцією та створення умов для залучення інвестиційних потоків мають
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основоположне значення для належного виконання угоди. «Розвиток внутрішнього ринку,
підвищення конкурентоспроможності української продукції, модернізація економіки, чітке й
однакове застосування верховенства права в економічно-фінансовій сфері будуть вирішальними
для сприйняття успіху зони вільної торгівлі», - додав він. Томбінський також зазначив, що Угода
про асоціацію визначатиме рамки відносин між Україною та ЄС на багато років вперед.
«Європейський Союз, його інституції надаватимуть Україні всю можливу підтримку у виконанні
Угоди, особливо у відношенні її попереднього застосування, адже асоціація створює взаємні
зобов'язання, що спираються на взаємну довіру обох сторін», - сказав Томбінський
УНІАН

19.09.2013. ЄС обговорить майбутнє України після виборів у
Німеччині
Лідери Європейського Союзу зберуться й обговорять майбутнє угоди про асоціацію з
Україною після федеральних виборів в Німеччині. Про це заявив міністр у справах Європи МЗС
Великої Британії Девід Лідінгтон.
«Коли лідери країн ЄС зберуться разом, я думаю, що це буде після федеральних виборів у
Німеччині, вони будуть вирішувати, чи Україна достатньо зробила у сфері політичних реформ,
верховенства права. Тобто наскільки вона виконала ті критерії, які були встановлені міністрами
закордонних справ 28 країн ЄС наприкінці минулого року», – сказав Д. Лідінгтон.
Водночас британський міністр додав, що немає ніяких нових умов до України щодо
підписання угоди про асоціацію. За його словами, ці умови були чітко встановлені Радою міністрів
закордонних справ ЄС у грудні 2012 року. Вибори у Німеччині відбудуться у неділю, 22 вересня.
Eu.prostir

19.09.2013. Крок до Брюсселя зачинить ворота Митного союзу
для України - президент ЄС
Україна не зможе стати членом Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, якщо
організує зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Про це президент Європейської ради Херман Ван
Ромпей заявив в інтерв'ю російській газеті КоммерсантЪ. "Це проблема технічного характеру,
перешкода виникає, якщо країна одночасно бере участь в зоні вільної торгівлі і хоче увійти до
Митного союзу, тоді як не всі члени союзу є членами СОТ. Ось тоді це перетворюється на модель
"або-або", але це не політична проблема, а логічний наслідок - ви не можете мати ЗВТ з нами, і в
той же час Митний союз з країнами, що не настільки відкрили власну торгівлю, як це зробили ми.
Тому не можна говорити, що це тиск з нашого боку", - пояснив європейський чиновник.
Він зазначив, що наближаються до завершення договори про асоціацію з Молдовою,
Грузією, Вірменією та Україною. "З Україною ми завершили переговори, проте країні необхідно
виконати ряд процедур перед підписанням угоди. Ми не вважаємо, що це загрожує російським
інтересам, ці країни повинні приймати самостійні рішення, без тиску ззовні", - зазначив Ромпей.
Президент Європейської ради додав, що були проведені переговори, тому з боку Брюсселя
ніякого тиску немає, немає умов "якщо ви робите це, то ми зробимо те". "Якщо країна входить в
угоду про асоціацію, що означає і політичну співпрацю, і угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ), то
це не повинно сприйматися як перешкода гарним відносинам з Росією - це не модель "або-або",
скоріше"і - і", на що в Росії не завжди дивляться аналогічним чином", - уточнив єврочиновник.
Korrespondent.ua

20.09.2013. ЄС "залишає на столі" питання Тимошенко
Штефан Фюле: слід дочекатись висновків місії Кокса-Квасневського
Президент Литви, яка зараз головує в ЄС, Даля Грібаускайте заявила, що питання
Тимошенко "залишається на столі переговорів" між ЄС та Україною щодо угоди про асоціацію.
Про це вона сказала у Ялті, де проходить щорічна конференція "Ялтинська європейська
стратегія".
Водночас перед початком засідань "Ялтинської європейської стратегії" єврокомісар з
питань розширення Штефан Фюле Клацнути заявив, що Україна зробила значний прогрес у
виконанні критеріїв для підписання угоди про асоціацію з ЄС.
"Я не хочу спекулювати, але питання з Тимошенко має бути вирішено так, щоб це було
прийнятно для Європейського Союзу. І я недарма під час відкриття ялтинської зустрічі заявила,
що поки угоди немає, її немає", - своєю чергою, заявила президент Грібаускайте.
Вона також додала, що "не уявляє, як без вирішення цієї проблеми угоду про асоціацію
може бути підписано".
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"Вибіркове правосуддя"
Раніше єврокомісар Штефан Фюле нагадав, що переговори щодо цієї угоди тривають понад
5 років, і що у грудні 2012 ЄС ще раз сформулював критерії, які дозволять вирішити, чи готова
Україна до підписання цієї угоди.
"На першому етапі робота йшла повільно, але в останні місяці вона значно прискорилася,
але тільки державам-членам ЄС вирішувати, чи є цей прогрес достатнім", - заявив Штефан Фюле.
Він нагадав, що наразі незакінченими є деякі законодавчі питання, а також свої висновки
має надати комісія Кокса-Квасневського, яка "працює над питаннями вибіркового правосуддя", в
основі якого є справа Юлії Тимошенко.
Відповідаючи на уточнювальні запитання журналістів, єврокомісар навів приклад із
одноголосною та швидкою реакцією ЄС на тиск, який відчула на собі Україна з боку Росії
напередодні можливого підписання, і заявив, що одночасно і у ставленні європейців до "питання
Тимошенко" не варто очікувати "зниження планки".
Штефан Фюле також наголосив, що ЄС уважно стежитиме не тільки за ухваленням законів,
пов’язаних із підписанням угоди про асоціацію, але і за їхнім впровадженням.
BBC Україна

20.09.2013. Росія виграє від підписання Україною угоди про
асоціацію з Євросоюзом, - Фюле
Угода про асоціацію (УА) України і Європейського союзу, яку планується підписати
найближчим кілька місяців, буде вигідною не тільки для української держави, але й для її сусідів, у
першу чергу, для Росії.
Про це заявив європейський комісар з питань розширення та європейської політики
сусідства Штефан Фюле на відкритті саміту "Ялтинська європейська стратегія" в Ялті, передає
кореспондент РБК-Україна.
"Угода про асоціацію стосується не тільки України, воно стосується і наших сусідів. Росія,
звичайно, виграє від такої угоди», - сказав Фюле.
За його словами, мова не йде про вибір офіційного Києва між Брюсселем і Москвою.
"Ми хочемо, щоб наші партнери мали хороші робочі стосунки і співпрацю з Росією та
іншими сусідніми країнами", - зазначив єврокомісар.
Фюле сказав також, що Європа розглядає Росію як особливого стратегічного партнера.
"Ми будемо робити все, щоб угода про асоціацію та глибоку всеохоплюючу Зону вільної
торгівлі створювало ідею зони вільної торгівлі від Лісабона до Владивостока", - підкреслив
єврокомісар.
Київ сподівається підписати угоду під час саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29
листопада.
Європейські країни готові підписати УА з Україною за умови, що Київ виконає взяті на себе
зобов'язання. Євросоюз не має наміру скорочувати перелік вимог, висунутих Україні для
підписання угоди про асоціацію, однак готовий піти на компроміси. Янукович пообіцяв, що
Україна виконає всі вимоги.
Угода про асоціацію з Європейським союзом - це угода між Європейським союзом та
державою, що не є членом ЄС, яке створює рамки для співробітництва між сторонами. Галузі
співробітництва зазвичай зачіпають розвиток політичних, торговельних, соціальних, культурних
зв'язків та зміцнення безпеки. Правова база для такої угоди була створена статтею № 217 Договору
про функціонування Європейського союзу.
ЄС зазвичай укладає угоди про асоціацію в обмін на зобов'язання проведення політичних,
економічних, торгових або судових реформ. В обмін на це асоційована держава може отримати
безмитний доступ до деяких або всіх ринках ЄС, ринку сільськогосподарських продуктів і т. д., а
також фінансову чи технічну допомогу. Угода про асоціацію може включати в себе угоду про вільну
торгівлю між ЄС і третьою країною.
Угода про асоціацію має бути ратифікована усіма державами-членами ЄС.
РБК-Україна

22.09.2013. Ялтинська зустріч: Київ майже сказав "yes"
Якщо минулого року головну тему ялтинської зустрічі YES можна було сформулювати як
"між "yes" та "да", то цього року було очевидно, що Україна зробила свій вибір. Проте чи вдасться
їй здійснити його – залишилося відкритим питанням.
"Мені якось ніяково представляти тут президента Сполучених Штатів та прем'єр-міністра
Великої Британії у Лівадійському палаці, - казав господар форуму Віктор Пінчук, відкриваючи
дискусію із Білом Клінтоном та Тоні Блером. – Утім, тоді у них був інший модератор", - додав він.
На 10-й зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), провідною темою якого і під час
офіційних дискусій, і в кулуарах стала можливість підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС,
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дійсно час від часу виникало відчуття важливості моменту - точки вибору напрямку подальшого
руху.
"Важливість підписання угоди з ЄС для України я би порівняв із голосуванням за
незалежність", - заявив вже після завершення зустрічі екс-президент Польщі Олександр
Квасневський.
Дещо по-іншому сформулював те саме відчуття і Радослав Сікорський - міністр
закордонних справ Польщі, яку вважають одним із найвідданіших "адвокатів" України у ЄС.
"Нам вдалося подолати руйнівні наслідки Ялтинської конференції 1945 року. Сподіваюся,
що вдасться і Україні", - заявив голова польської дипломатії.
Ні "да", ні "ні"
Проте представники ЄС, присутні на конференції, максимально чітко намагалися донести
до української влади, що без звільнення Юлії Тимошенко підписання Угоди про асоціацію ат
вільну торгівлю між Україною та ЄС може і не відбутися. Екс-прем'єр та опозиційний лідер
відбуває покарання на позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання україноросійських газових контрактів у січні 2009 року.
Єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле впродовж першого дня конференції
неодноразово наголошував, що ЄС "не знижує планки" у виконанні Україною усіх критеріїв для
підписання угоди, серед яких на одним із головних є проблема Тимошенко.
"Сподіваюся, не буде так, що пройшовши марафонську дистанцію, ви не зможете подолати
останні 100 метрів", - заявив голова комітету із закордонних справ Європейського парламенту
Елмар Брок, якого вважають близьким політичним соратником канцлера Німеччини Ангели
Меркель. Він також заявив, що до 15 жовтня свої висновки для Європарламенту має надати місія
Кокса-Квасневського, яка досліджує випадки "вибіркового правосуддя" в Україні, зокрема, і справу
Тимошенко.
"У випадку із Юлією (Тимошенко. – Ред.), були зроблені певні обіцянки, і тепер це вже є
питанням довіри. Тобто це тест на довіру і на якість вашого керівництва. Ризик недооцінки впливу
справи Тимошенко на процес ухвалення європейських рішень є дуже високим, і тому потрібно, аби
і ваш президент, і пані Тимошенко, обидва, в найближчі кілька днів зробили те, що правильно", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Про те, що справа Тимошенко "залишається на столі переговорів" щодо підписання угоди
заявила і Даля Грібаускайте, президент Литви, що нині головує у ЄС, і у листопаді прийматиме
саміт "Східного партнерства", де може бути підписана Угода про асоціацію.
"Я не хочу спекулювати, але питання з Тимошенко має бути вирішено так, щоб це було
прийнятно для Європейського Союзу", - заявила президент Грібаускайте. Вона також додала, що
"не уявляє, як без вирішення цієї проблеми може бути підписана Угода про асоціацію".
Проте президент України Віктор Янукович, відповідаючи на всі питання щодо можливості
звільнення Тимошенко, лише повторив свою тезу про те, що "відповідь має бути знайдена у
законодавчому полі".
"Я дуже вдячний місії Європарламенту Кокса-Квасневського, які разом з Україною сьогодні
шукають вихід з цієї ситуації. Поки ми не сказали ні "да", ні "ні". Відповідь повинна бути у
площині, яка б дозволила нам у законодавчому полі знайти рішення", - сказав Віктор Янукович.
Прохання до президента від "двічі судимого"
Утім, у кулуарах Лівадійського палацу однозначним "фаворитом" з формулювання питання
щодо можливості звільнення Тимошенко став екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який
був помилуваний президентом навесні цього року.
"Я є прецедентом того, що у вас вистачило мудрості припинити експеримент наді мною. В
цьому історичному приміщенні я закликаю вас, Віктор Федорович, людину, яка не боїться Путіна,
не боятися Юлію Тимошенко", - заявив він, звертаючись до президента Януковича під час
відкриття конференції.
"Я дозволю собі як двічі судимий запропонувати вам просто взяти ручку і підписати
рішення, яке дасть 100-відсоткову гарантію до вільнюської перемоги", - додав він.
Без газу - нікуди
Пояснюючи свою позицію щодо Тимошенко, президент Янукович згадав і про газові угоди
2009 року. Він підкреслив, що через рішення, ухвалені Юлією Тимошенко на посаді прем'єра під
час підписання україно-російських газових угод, Україна має "найвищу ціну на газ у Європі" і
понесла багатомільярдні збитки.
Литовський президент, Даля Грібаускайте, відреагувала на ці пояснення миттєво: "У нас не
було Тимошенко, але ми платимо за газ на 30% більше за Німеччину, і також більше за Україну".
Після цього обидва президенти заглибилися у дискусію про те, для кого російський газ
дорожчий. З'ясувалося, що Литва сплачує 479 доларів за тисячу кубів російського газу, а Україна 18 of 53
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512 доларів, але при цьому отримує від Росії знижку на 100 доларів за базування у Криму
російського Чорноморського флоту. Від часу підписання Харківських угод у квітні 2010 року Київ
так і не спромігся отримати від Росії більшої знижки у ціні на газ.
Ці невдалі спроби скритикував колишній президент України Леонід Кучма.
"Коли бізнес чує, що завтра газ може бути дешевшим, то навіщо йому вкладати гроші в
енергозбереження?" - зауважив Леонід Кучма, додавши, що Києву треба знайти шлях для того, аби
"росіян взагалі не треба було про щось просити". Він також радив забути про часи російського
президента Єльцина, який радив своїм підлеглим "вставши кожного ранку, подумати про Україну".
"Одне зрозуміло точно – в Україні не можна говорити про політику, не згадуючи про
енергетику", - зауважила один із модераторів конференції, Христя Фріланд, яка до недавнього часу
очолювала Consumer News у Reuters.
"Між двома монстрами"
Тема того, як вибір України на користь європейського вектора інтеграції впливає і
впливатиме на її відносини із сусідами на Сході, особливо із Росією, стала другою важливою темою
ялтинської зустрічі.
"Україна живе між двома монстрами – ЄС та Росією, і ми це відчуваємо кожного дня", розповів про свої щоденні відчуття президент Янукович, додавши водночас, що Україна виступає
за створення єдиного економічного простору "від Ванкуверу до Владивостоку".
Те, як Росія реагує на рішення України підписати Угоду про асоціацію із ЄС, критикували і
прем'єр-міністр України, Микола Азаров, і міністр закордонних справ Леонід Кожара.
"Складається враження, що у грудні місяці (після вільнюського саміту. – Ред.) для України
настане або кінець світу, або буде винайдена панацея від усіх наших проблем. Я хотів би вас
запевнити, що не станеться ані першого, ані другого", - заявив міністр закордонних справ України.
Зауваживши, що попри рішення підписати угоду із ЄС, Україна "приречена" на співпрацю
із Росію, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що саме цим пояснюється терпіння Києва у
намаганні взаємовигідно врегулювати відносини із Митним союзом, тоді як зворотня реакція, на
думку українського прем'єра, інколи буває емоційною.
"Іноді краще промовчати, і не робити емоційних заяв", - заявив Микола Азаров. Він також
розповів, що під час переговорів із представниками російського уряду він намагається довести, що
спільне прагнення до європейських стандартів могло б бути корисним як Україні, так і Росії.
"Я питаю їх: а ви взагалі куди рухаєтеся? Ви хочете рухатися до Бангладеш? Чи Пакистану?
Що заважає домовлятися разом? Думаю, поки заважають певні політичні уявлення про те, якою
має бути Україна. Але для себе ми вже це питання вирішили всім ходом розвитку України
впродовж багатьох років", - заявив Микола Азаров.
Він також каже, що в Україні уважно вивчають оцінки наслідків приєднання країни до
угоди з ЄС, що походять із Росії, проте, за словами Миколи Азарова "цих наслідків не буде навіть у
десятому ступені".
Росія радить ЄС бути готовим заплатити за Україну
Про згубні наслідки підписання Угоди про асоціацію та вільну торгівлю – як для України,
так і для ЄС – розповів у Ялті радник російського президента Сергій Глазьєв, єдиний високий
представник Росії на зустрічі.
"Ця угода (про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. – Ред.) не несе нічого, крім міфології", заявив Сергій Глазьєв.
Він звернув увагу на те, що нині зовнішня торгівля України має багатомільярдний дефіцит,
і покрити його можна лише за рахунок приєднання до Митного союзу, який може запропонувати
Україні безмитний імпорт газу та інших енергоносіїв. Якщо ж Україна зробить вибір на користь
вільної торгівлі із Євросоюзом, на неї, за словами радника російського президента, може очікувати
дефолт. І тоді ЄС доведеться заплатити за зовнішніми зобов'язаннями України.
"Якщо Україна підписує угоду про асоціацію, і внаслідок цього відбувається погіршення
торгового балансу, то постає запитання, а хто заплатить за дефолт України, який стає неминучим?
Загальні витрати на подолання наслідків дефолту в Україні становлять 25, а може і 35 мільярдів
євро. Чи готова Європа брати на себе такий тягар фінансової відповідальності?"- сказав радник
російського президента.
Після таких заяв модератор дискусії, ведучий програми ВВС HardTalk Стівен Сакур,
припустив, що присутній на конференції відомий економіст Нуріель Рубіні, який за свої прогнози
щодо останньої економічної кризи у світі дістав прізвисько Dr. Doom, цілком може передати його
радникові російського президента.
Сам економіст дав таку оцінку вибору, який має зробити Україна: "Якщо ви замкнете себе у
Митному союзі, у вас навряд чи буде можливість укладати торговельні угоди з іншими країнами
світу. Якщо ж ви вирішите приєднатися до угоди з ЄС, кількість варіантів для вас збільшується, ви
матимете змогу брати участь в інших торговельних угодах. Крім того, якщо ви приєднаєтеся до
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угоди про вільну торгівлю із ЄС, врешті-решт, вона не обмежиться торгівлею. Для вас вона
означатиме гармонізацію не тільки торговельних стандартів, але й можливість членства у ЄС та
приєднання до єврозони. Так само і при приєднанні до Митного союзу треба враховувати, що це не
обмежиться лише інтеграцією у галузі торгівлі", - вважає Нуріель Рубіні.
"Ані кроку назад – позаду Москва"
Сергій Глазьєв брав участь у дискусії, присвяченій економічній перспективам України.
Іншим учасником заходу був депутат Петро Порошенко, колишній міністр економіки
України і власник кондитерської корпорації Roshen. Росія заборонила імпорт продукції української
компанії наприкінці літа цього року, посилаючись на невідповідність стандартам якості.
Ця заборона стала темою численних жартів під час конференції. Колишній Державний
секретар США Хіларі Клінтон зірвала тривалі аплодисменти зали, коли заявила, що "хоча
Сполучені Штати не мають права голосу у ЄС, вони вітатимуть підписання угоди між Україною та
ЄС, яка, зокрема, відкриє європейський та ринки інших країн для "чудового українського
шоколаду".
Дискусія між Петром Порошенком та Сергієм Глазьєвим стала чи не найзапеклішою на
ялтинській зустрічі.
Петро Порошенко заявив, що опитування громадської думки в Україні, проведені після
рішення Росії заборонити імпорт українських цукерок, показали, що кількість прихильників
європейської інтеграції зросла на 10%.
Вперше понад 50% українців висловилися за європейський вибір. Крім того, опитування
показало, що інтеграцію до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном підтримують
переважно люди похилого віку і без вищої освіти, натомість інтеграцію з ЄС – молоді люди з
вищою освітою.
"ЄС – наше майбутнє. Митний союз, на жаль, – наше минуле. А як бізнесмен, я впевнений,
що розвиток можливий лише за умов чесної конкуренції", - заявив Петро Порошенко.
Враження від цієї дискусії згодом підсумував екс-президент Польщі Олександр
Квасневський:
"Добре, що люди могли побачити цю дискусію по телевізору. Тепер їм дуже просто зробити
вибір", - заявив він, додавши, що до вільнюського саміту гаслом України має стати фраза із
відомого радянського фільму: "Ані кроку назад, позаду - Москва".
BBC Україна

ЕКОНОМІКА
10.09.2013. ЄС надасть 610 млн євро, якщо Україна повернеться
до роботи з МВФ
Європейський Союз готовий виконати раніше підписану угоду і надати Україні фінансову
допомогу у розмірі 610 млн. євро. Це відбудеться у разі відновлення програми співпраці з
Міжнародним валютним фондом. Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Ян
Томбінський на конференції «Сильні разом» у Києві.
«З боку Європейського Союзу і України ми підписали всі документи щодо економічної
допомоги Україні, але це зав'язане на нову угоду з МВФ. Коли буде підписано угоду (з
Міжнародним валютним фондом – УНІАН), автоматично прийде підтримка з боку ЄС. Обсяг
фінансування – 610 млн. євро», - відповів Томбінський на питання кореспондента УНІАН.
Україна і Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння з питання
надання Києву макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн. євро в лютому цього року, в рамках
16-го саміту «Україна – ЄС».
Меморандумом, зокрема, визначається порядок траншей кредиту, який встановлено в
таких сумах: 100, 10, 250 і 250 млн. євро, система моніторингу реалізації програми, а також термін
її реалізації, встановлений в 2,5 роки з моменту набуття чинності меморандуму.
Крім того, сторони підписали кредитну угоду, якою встановлюється термін погашення
кредиту в 15 років, процедуру визначення процентних ставок, а також умови погашення кредиту.
Кредитна угода зможе набути чинності не пізніше ніж упродовж 12 місяців з моменту її
підписання.
УНІАН
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16.09.2013. Україна зменшила дефіцит торгівлі товарами з ЄС
на 10%
У першому півріччі 2013 року експорт українських товарів до країн ЄС збільшився на 2,6%
- до 8,343 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики.
За інформацією відомства, разом із збільшення експорту українських товарів до ЄС
знизився імпорт європейських товарів до України – на 1,7% - до 12,248 млрд доларів.
Негативне сальдо у торгівлі з країнами ЄС у першому півріччі 2013 року становило 3,905
млрд доларів порівняно з "мінусом" у 4,323 мільярда в першому півріччі 2012 року. Таким чином,
дефіцит торгівлі товарами України з ЄС зменшився приблизно на 10%.
У загальному обсязі експорту частка країн ЄС становила 27,1%, імпорту – 35%.
Головними партнери в торгівлі з країнами ЄС залишаються Італія – 15,3% і 7,9% - від
загальних обсягів експорту та імпорту країн ЄС, Польща – 14,4% і 14,9%, Німеччина – 9,4% і
26,3%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали чорні метали та вироби з них – 26% від
загального обсягу експорту до ЄС, зернові культури - 12,7%, руди, шлак і зола – 10,4%, електричні
машини – 8,8%.
Найбільші експортні поставки чорних металів та виробів з них здійснювались до Італії,
Угорщини, Польщі. Зернових культур – до Іспанії, Італії і Нідерландів. Руди, шлаку і золи – до
Чехії, Словаччини і Польщі.
Українська правда

20.09.2013. Експерт: ЄС має надати макроекономічну
підтримку Україні, якщо Росія поновить тиск після саміту у
Вільнюсі
Тиск Росії може відновитися після підписання угоди про асоціацію, тому ЄС повинен вже
реально допомогти Україні протидіяти йому. Про це заявив аналітик Польського інституту
міжнародних відносин (PISM) Євген Воробйов.
«Російський тиск ймовірно радикально не змінить розрахунки українських урядовців щодо
підписання угоди про асоціацію, проте відсутність життєздатних варіантів для боротьби із
можливими збитками від російської торговельної блокади має значні ризики для
її
імплементації», - вважає Воробйов.
На його думку, «двосторонній діалог з Росією залишається єдиним доступним варіантом
для України. Не ясно, що саме українські урядовці пообіцяли Росії в обмін на припинення митних
перевірок. Тому основні виклики не зникають: малоймовірно, що сторони знайшли певне
інституційний план для регулювання таких митних блокад. Що ЄС може запропонувати для
їхнього пом’якшення після Вільнюсу – буде важливим питанням для обговорення серед
європейських політиків у найближчі місяці».
Експерт вважає, щоб тримати асоціацію України з ЄС «у колії», ЄС та Польща мають
застосовувати до України політику заохочення, що передбачає винагороду певними бонусами за
позитивні зміни та реформи. Також, на думку Воробйова, «Європейська комісія повинна
продовжувати переконувати український уряд у скасуванні спеціальних митних тарифів на імпорт
автомобілів, аби усунути найбільш суперечливе питання двосторонньої торгівлі».
«Водночас ЄС може пообіцяти Україні підтримку у СОТ, якщо вона вирішить скористатися
механізмами розв’язання суперечок, що існують в організації. ЄС також повинен запропонувати
інституційний механізм для вирішення суперечок у ЗВТ із членами єдиного економічного
простору, наприклад, включаючи положення про сертифікати походження та компенсаційні
заходи у новій угоді з Росією. Це може вимагати більш ширшого залучення Євразійської
економічної комісії, як ЄС досі уникав», - вважає експерт.
«ЄС має забезпечити чіткий варіант макроекономічної підтримки України,якщо
російський пост-асоціаційний удар відбудеться за найгіршим сценарієм. Наприклад, Брюссель міг
би чітко дати зрозуміти українському уряду, що ЄС підтримає відновлення необхідного кредиту
МВФ у грудні, аби допомогти полегшити будь-який потенційний макроекономічний удар, як
тільки Україна відповідати ключовим критеріям МВФ». - підкреслив Воробйов.
Тиждень.ua

21 of 53

INTERNATIONAL WEEKLY # 27-28 (09.09.2013 — 22.09.2013)

22 of 53

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
20.09.2013. В.Оргизко: за рік візи між Україною та ЄС можуть
відмінити
Відміна візового режиму між Україною та Європейським Союзом можлива через рік. Таку
думку висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі “Радіо
“Свобода”, передає УНН.
“Якщо цим зайнятися, це не проблема, зараз практично правова частина завершена, треба
її почати імплементувати, показати протягом року, що ми це робимо, і потім ставити крапку, це
цілком реалістично”, — сказав екс-міністр.
Говорячи про перспективи набуття Україною членства у Європейському Союзі, Огризко
зазначив, що Угода про асоціацію розрахована на період до 10 років.
“При бажанні її можна імплементувати сім, максимум вісім років. Фактично ми вийдемо
тоді на рівень співпадіння у 70-80 відсотків між нами і Європейським Союзом. Залишиться рік-два,
максимум три, щоб розпочати переговори”, — сказав Огризко.
Водночас дипломат застеріг від надмірних очікувань при реалізації євроінтеграційних
намірів України.
УНН

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
10.09.2013.
партнерства

ЄС

створив

Фонд

безпеки

країн

Східного

Уперше за всю історію Євросоюзу вирішено фінансово підтримувати та захищати країни,
що не є членами ЄС. У столиці Литви 7 вересня завершилася європейська конференція із
закордонної політики і проблем безпеки, яка стала доленосною для України.
Від самого початку на вільнюській конференції українська тема не мала бути ключовою, бо
перед країнами Європейського Союзу постали нові виклики в галузі безпеки, і міністри мали намір
узгодити основні аспекти єдиної зовнішньої політики.
Тиск на Київ і Кишинів із боку Кремля викликав занепокоєність в ЄС. У гаслах
європолітиків прозвучало нове риторичне питання: чи має право ЄС радіти, коли Москва
відкриває український фронт, провокуючи на політичні баталії.
Європейські партнери України не лише заявили, що вони не дозволять нікому тиснути на
Україну, але й зміцнили свої слова справами. У Вільнюсі було оголошено про заснування Фонду
безпеки країн Східного партнерства. Гроші до фонду вже перерахували 10 країн ЄС. З фонду буде
фінансуватися військовий, енергетичний, економічний, кібернетичний захист України та інших
країн-партнерів.
Eu.prostir

11.09.2013. Ш. Фюле: Будь-які погрози Росії її східним сусідам
неприйнятні
Комісар ЄС із питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле
розкритикував спроби Росії покарати країни за пошуки більш тісних зв'язків з Брюсселем. Штефан
Фюле під час виступу в середу ввечері в Європейському парламенті у Страсбурзі заявив, що будьякі погрози Росії, пов’язані з можливим підписанням угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі
в листопаді є «неприйнятними».
Він сказав, що говорить про всі форми тиску, у тому числі про можливі зловживання з
цінами на газ, штучні перешкоди торгівлі, і погрози припинити військову співпрацю. За його
словами, Брюссель буде підтримувати країни, які вирішили підписати угоди про асоціацію з ЄС, а
не з очолюваним Росією Митним союзом.
«Це не так, як міжнародні відносини повинні функціонувати на нашому континенті в 2-му
столітті. Такі дії, без сумніву, порушують принципи, під якими підписалися всі європейські
держави».
Вірменія, Молдова і Україна планують підписати угоди з ЄС на саміті країн «Східного
партнерства» у Вільнюсі в листопаді. У середу Росія запровадила заборону на молдавське вино. У
серпні Москва зупинила на деякий час імпорт продукції з України.
Радіо Свобода
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12.09.2013. У Європарламенті наголошують на важливості
вибору для країн “Східного партнерства”
Депутати Європарламенту наголошують на важливості вільного вибору для країн “Східного
партнерства”. Про це вони говорили сьогодні під час обговорення на сесії у Страсбурзі питання
тиску Росії на країни “Східного партнерства”.
“Вибір — є базовим правом в демократії. Люди в Україні, в Молдові, в Грузії вони обрали і
приєдналися до нашого “Східного партнерства”. Вони активно працюють над реформами, над
виконанням умов… У Вільнюсі цей процес має бути певною мірою фіналізований», - зазначив у
своєму виступі віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Лібор Ручок
(Чехія).
У свою чергу представник групи народних партій Ельмар Брок (Німеччина) зазначив, що
сьогодні склалася дуже складна ситуація, за якої на країни “Східного партнерства” чиниться
певний тиск, що за його словами, є неприпустимим. “Неприйнятно, коли така країни, як Росія,
використовує, наприклад чинник ціноутворення на енергоносії з метою вплинути, тобто
заблокувати, вільний вибір країни”, - наголосив депутат.
Депутат від групи ліберальних партій Крістіна Оюланд (Естонія) у своїй промові звернула
увагу на той факт, що наближення країн “Східного партнерства”, здається, є небажаним для Росії,
яка запровадила торговельні санкції проти України, заборону на імпорт вина з Молдови та
запропонувала гарантії безпеки для Вірменії. “Ми маємо стояти разом проти кремлівського тиску
та провокацій. Ми повинні підтримати та захистити наших партнерів, ми маємо відкрити ринок
для молдовського вина”, - висловила думку представник лібералів.
Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле у своїй
заключній промові зазначив, що угоди про асоціацію та глибокі і всебічні зони вільної торгівлі з
країнами “Східного партнерства” – це інструменти для здійснення трансформацій в цих країнах,
які пропонують більш стратегічну співпрацю на основі європейських цінностей. Він також
висловив думку щодо того, що ЄС має активніше співпрацювати з партнерами в Москві з тим, щоб
донести до них остаточно позицію щодо того, що угоди про асоціацію з країнами “Східного
партнерства” не спрямовані проти Москви. “Ми перші зацікавлені в традиційних зв’язках та
співробітництві наших партнерів з Росією”, - наголосив С.Фюле. Разом з тим, комісар зазначив, що
в той час, коли було започатковано “Східне партнерство” в 2009 році, ідеї Євразійського союзу ще
не існувало. “Це російське рішення побудувати Митний союз та Євразійський союз, яка створила
ситуацію, в якій наші партнери опинились в ситуації вибору”, - зазначив С.Фюле.
УНІАН

ЕНЕРГЕТИКА
16.09.2013. Експерти: Асоціація з ЄС простимулює українську
енергетику
Українська енергетична галузь отримає потужні стимули для розвитку, а українці
одержать надійних, прогнозованих та доступних постачальників енергії в разі підписання Угоди
про асоціацію з ЄС. Такої думки дотримуються і енергетики, і представники влади, й експерти.
Водночас частина фахівців наголошує, що адаптація української енергетики до європейської, яка
вже розпочалася, буде складною для галузі із застарілим обладнанням.
Також вони попереджають, що в умовах більшої конкуренції деякі компанії підуть з ринку.
А зміни до законодавства, які приведуть до демонополізації ринку енергетики, можуть бути не до
вподоби як монополістам в Україні, так і в сусідній Росії. Адже вона виступає проти будь-яких
спроб запровадження конкуренції.
Україна збільшить експорт своєї електроенергії в Європу, що дасть змогу реконструювати
електромережі, і модернізувати електрогенеруючі потужності, очікує голова наглядової ради
«Київенерго», колишній депутат від Партії регіонів Іван Плачков.
«Сьогодні українські електропотужності вже застаріли, вони потребують дуже великих
обсягів реконструкції та модернізації. Водночас наші генеруючі потужності стануть особливо
потрібними для споживачів європейських країн. Тому що в Європі побудувати потужний
енергоблок майже неможливо, бо дуже дорого. А в Україні споживається 23-25 тисяч мегават, а
генеруючі потужності здатні виробляти десь 40 мегават»,– зазначає Плачков.
За його словами, на сьогодні Україна має можливість продавати вдвічі більше
електроенергії, ніж споживає, наприклад, Словаччина. І тому підписання Угоди про Асоціацію
дасть можливість і «Київенерго», і українській енергетиці загалом, продавати свою продукцію до
Європи. Проте Плачков припускає, що енергетики відчуватимуть певні труднощі, доки не
адаптуються до умов вільного ринку. Адже наразі Україна продає електроенергію здебільшого в
Росію та Білорусь, пояснює енергетик.
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Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук додає, що після підписання
угоди про Асоціацію з ЄС Україні буде простіше експортувати надлишки своєї електроенергії, крім
того – угода передбачає, що мита на будь-які товари, в тому числі й на електроенергію, не можуть
збільшуватися, а лише – зменшуватися або скасовуватися. Проте енергетики відчують не лише
позитив, а й певні труднощі, вважає він.
«З одного боку, асоціація з ЄС відкриє дорогу іноземним інвесторам та кредитним коштам,
що вигідно для галузі, зокрема – ідеться про видобуток корисних копалин для енергетики. Крім
того, Євросоюз планує до 2020 року збільшити частку відновлюваної енергетики в своєму
енергобалансі до 20%, цей процес торкнеться й України. З іншого боку – збільшиться
конкуренція, вартість енергоресурсів зросте до середньоєвропейського рівня. Це означає, що
власникам енергетичних об’єктів треба або модернізувати їх, або виходити з ринку», – вважає
експерт.
Зелена енергетика отримає зелене світло?
Чи не найбільше сподіваються на угоду про Асоціацію з ЄС компанії, які виробляють
електроенергію з відновлюваних джерел та постачають обладнання й сировину для цього, вважає
голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. Він наголошує, що нині лише 3%
української електроенергії виробляється з сонця, вітру, біомаси та інших відновлюваних джерел.
Однак, згідно з проектом Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики, влада й
енергетики задекларували збільшення цієї частки до 11% за 7 років. Представник альтернативної
енергетики вважає, що «європеїзація» української енергетики вже розпочалася – після
приєднання до Європейського енергетичного співтовариства.
«Україна взяла на себе зобов’язання до січня 2014 року імплементувати директиву №28
ЄС щодо відновлюваних джерел енергії. Там є багато корисного для України. Крім того, ми
зобов’язалися розробити національні плани дій з відновлюваної енергетики і з енергозбереження,
і вже маємо їхні проекти, – констатує Георгій Гелетуха. – Тобто, позитивний сигнал отримують
інвестори, які раніше не бачили наміру України розвивати виробництво енергії з біомаси. Для нас,
як представників альтернативної енергетики, відкривається зелена вулиця».
Українська енергетика стане більш екологічною – прогнозує Георгій Гелетуха. Причому,
за його словами, не лише завдяки відновлюваним джерелам енергії, а й унаслідок зобов’язання
України скоротити викиди теплоелектростанцій завдяки сучасному газоочисному обладнанню.
Асоціація з ЄС: енергетика відчує позитив і окремі труднощі?
Така модернізація української електроенергетики може відбутися за рахунок закордонних
інвестицій у галузь, вважає Олена Рибак, директор Європейсько-українського енергетичного
агентства. Але на її думку, для цього Україна має зарекомендувати себе як надійний та
послідовний партнер.
«Якщо ми підписуємо договір про Асоціацію, ми зокрема, підтверджуємо свій намір
поглиблювати свою співпрацю з ЄС. Зокрема – і в питаннях енергетики. Але на жаль, на
міжнародній арені ми нині виглядаємо як не дуже послідовний та стабільний партнер. Спершу
декларуємо один пріоритет, потім інший. Спочатку говоримо про пріоритетний розвиток
відновлюваної енергетики, потім – про енергозбереження, потім – пріоритети змінюються.
Співпрацю в енергетичному секторі та його модернізацію треба просувати, тому що зрештою, це –
питання енергетичної безпеки держави», – підсумовує Олена Рибак.
Та чи не найбільшою зміною буде більша конкуренція на ринку постачання енергоносіїв.
Бо після підписання Угоди про асоціацію Україна буде зобов’язана демонополізувати свій ринок
енергетики, говорить член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу,
депутат від «Батьківщини» Сергій Пашинський.
«Незважаючи на те, що ми декларуємо демонополізацію, фактично ринок
монополізований «Нафтогазом» та оточенням Віктора Януковича. У нас немає по-справжньому
вільних газотрейдерів та електропостачальників. У нас, по суті, монополізм у всій цій галузі. Угода
про асоціацію призведе до демонополізації, бо монополізація веде до неефективності і завищеної
ціни», – заявляє Пашинський. Але для цього, на його думку, треба змінювати українське
енергетичне законодавство у відповідності до європейського. Також депутат прогнозує, що
підписання Угоди загострить відносини між Україною та Росією, а це може призвести до
технічних проблем.
На думку експерта Юрія Корольчука, Асоціація з Євросоюзом опосередковано вплине на
ціну електроенергії для населення, яка нині є нижчою за її собівартість. Він очікує, що ціна для
споживачів дещо зросте, а з іншого боку – знижуватиметься собівартість струму за рахунок
модернізації електростанцій. Втім, експерти Інституту енергетичних стратегій припускають, що
позитивні ефекти від асоціації з ЄС українська енергетика вповні відчує не раніше, ніж за 5 років.
28–29 листопада у Вільнюсі відбудеться саміт учасників «Східного партнерства», на якому
Україна може підписати з Євросоюзом угоду про Асоціацію. Вона передбачає зону вільної торгівлі
з ЄС і запровадження норм Євросоюзу різних галузях української економіки, зокрема – і в
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енергетиці. Фахівці очікують, що саме після підписання угоди завершиться адаптація української
електромережі до загальноєвропейської.
Eu.prostir

20.09.2013.
контракти

У

ЄС

знову

закликали

переглянути

газові

Європейський парламент прийняв поки що неофіційну резолюцію щодо внутрішнього
енергетичного ринку, в якій знову закликав до скасування прив'язки цін на газ до нафти, передає
"Інтерфакс-Україна".
У тексті резолюції міститься заклик до Єврокомісії та країн-членів ЄС "переглянути всі
газові контракти, засновані на застарілих принципах, зокрема, індексації цін проти нафти, які
ведуть до збільшення вартості газу для кінцевих споживачів. Також Єврокомісії настійно
рекомендується надавати допомогу у вишукуванні способів перегляду таких контрактів".
"Прив'язка газових цін до котирувань нафти була хорошим принципом 40 років тому,
проте зараз газ - самостійний продукт, і ми не можемо більше ставити його ціни в залежність від
нафти", - раніше зазначав комісар Євросоюзу з енергетики Ґюнтер Еттінґер.
На даний момент близько 50% довгострокових газових контрактів у Європі прив'язані до
нафти. Однак серед контрактів європейських країн з "Газпромом" таких лише 7%.
Індексація проти нафти вважається однією з головних причин, чому вартість газу в Європі
значно вище, ніж у США, де ціни на газ встановлюються на спотовому ринку вузла Хенрі-Хаб.
UBR.ua

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС
22.09.2013 Попередні результати
тріумф Меркель, поразка лібералів

виборів

до

Бундестагу:

Згідно з першими підрахунками голосів, переконливу перемогу на виборах до Бундестагу
здобуває блок Меркель ХДС/ХСС. Нинішні коаліційні партнери - ліберали, вочевидь, не подолали
5-відсотковий бар'єр.
Згідно з першими підрахунками голосів, політична сила канцлерки Анґели Меркель
ХДС/ХСС здобула на виборах до Бундестагу 41,5 відсотків голосів (станом на 01:45 23 вересня 2013
року - за Берліном). Таким чином християнські демократи покращили свій попередній результат
2009-го року на майже 8 відсотків. Їхні головні опоненти - СДПН покращили свій результат у
порівнянні з минулими виборами лише незначно - на 2,7 відсотка, отримавши попередньо 25,7
відсотка. Менше на 2,3 відсотка, якщо порівнювати з 2009-им, здобули опозиційні Зелені - 8,4
відсотка.
Найбільш несприятливо вечір виборчого дня завершиться, вочевидь, для молодших
партнерів Меркель в останній коаліції - Вільних демократів. Вони, за попередніми даними,
отримують лише 4,8 відсотка голосів, а отже, не потраплять до Бундестагу. Це найгірший
результат партії з 1949-го року. Партії євроскептиків Альтернатива для Німеччини, за попередніми
даними, теж забракло небагато, аби подолати 5-відсотковий бар'єр. Їхні погляди знайшли
підтримку у 4,7 відсотків виборців. Ліві, за попередніми даними, отримують 8,6 відсотків голосів
виборців.
Якщо Альтернатива для Німеччини і Вільні демократи таки не потраплять до Бундестагу, у
новому німецькому парламенті буде присутня найменша кількість фракцій за останні 26 років.
Востаннє чотири фракції у Бундестазі ФРН засідали 1987-го року, нагадує інформагенція dpa.
Меркель святкує
Анґела Меркель поки відмовилася давати прогнози щодо варіантів формування урядової
коаліції. За її словами, про співпрацю з іншими партіями можна буде говорити не раніше
понеділка. "Але святкувати можна вже сьогодні, оскільки ми виконали приголомшливу роботу", додала Меркель, виступаючи перед своїми прихильниками у Берліні невдовзі після оголошення
перших екзит-поллів.
Тим часом основний суперник Меркель на виборах-2013, лідер Соціал-демократичної
партії Німеччини Пеер Штайнбрюк визнав попередні результати виборів такими, що не
відповідають поставленим СДПН цілям. "Просто кажучи: ми не досягли бажаного результату. Його
можна розглядати явним покращенням у порівнянні з 2009-им роком, але це не той результат,
який веде нас до поставленої цілі", - сказав Штайнбрюк.
DW.DE

25 of 53

INTERNATIONAL WEEKLY # 27-28 (09.09.2013 — 22.09.2013)

26 of 53

22.09.2013. Після виборів у канцлера буде непочатий край
роботи
Анґела Меркель, вочевидь, втретє займе крісло канцлера, але часу на відпочинок у неї буде
небагато: на канцлерку чекає ціла купа невирішених невідкладних проблем.
Під час виборчої кампанії про політику говорили багато. Важливі проблеми урядовці
відсували "на потім", і зрештою цієї осені накопичилося багато нагальних питань, які чекатимуть
свого вирішення із приходом нового уряду. Особливо це стосується головної зовнішньополітичної
теми, яку в останні тижні намагалися оминати.
Як бути далі з кризою в Єврозоні?
Очевидно, що у єврокризі настала лише перерва, і, швидше за все, вже невдовзі вона знову
стане центральною темою новин. Хоча економічна ситуація у кризових європейських країнах
почала поліпшуватися, але Греція, ймовірно, не зможе впоратися з проблемами самотужки.
Міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле нещодавно визнав: "Для Греції доведеться
розробити ще одну програму". Провідні економісти прогнозують, що до кінця року держави
Євросоюзу повинні будуть ухвалювати нові пакети економічної допомоги – у тому числі і уряд
ФРН.
Борговий бюджет: заощаджувати чи робити виборчі подарунки?
У Німеччині становище є кращим, ніж у більшості країн ЄС, економіка працює, податкові
надходження як ніколи високі. І все ж німецька держава заборгувала понад 2,1 трильйона євро і
продовжує щороку робити додаткові борги, оскільки її витрати перевищують надходження.
Заборгованість існує і у багатьох федеральних земель, а окремі міста є повними банкрутами.
Власне, усі партії хочуть змінити цей стан речей.
Тільки як цього досягти: більше заощаджувати чи підвищувати податки? СДПН та Зелені
оголосили, що принаймні у людей, які багато заробляють, слід вимагати більше податків. ХДС та
ВДП у жодному разі не допускають цього. Анґела Меркель сказала про це на теледуелі своєму
конкурентові Пееру Штайнбрюку: "Податкові плани соціал-демократів і Зелених створюють
небезпеку, що добре висхідне становище, яке ми маємо, погіршиться, а не покращиться". Водночас
більшість партій хочуть витрачати більше грошей на свої улюблені проекти: ХДС, наприклад, на
вищі пенсії матерям, СДПН та Зелені – на освіту та більше місць у дитсадках, Ліві – на більші
соціальні виплати.
Більше справедливості – але як?
Одна з найбільш дискутованих тем – тема справедливості. На першому місці –
справедливість в освіті. Кожна дитина повинна, власне, мати рівні шанси у житті. Але сьогодні
такого у Німеччині немає. Учень з родини освічених батьків має вищі шанси отримати атестат
зрілості, ніж дитина з неосвіченої родини.
Питання справедливої оплати праці – теж одне з найгостріших. "Є багато людей, які
працюють кожен день, але отримують за це так мало, що не можуть із цього жити", - підкреслює
кандидат від СДПН Пеер Штайнбрюк. Чи потрібна мінімальна зарплатня для всієї Німеччини, для
всіх роботодавців?
Багато людей, крім того, нарікають на несправедливість німецької системи охорони
здоров'я, оскільки пацієнтів із приватними медичними страховками обслуговують краще, ніж
клієнтів державного медичного страхування. І кому оплачувати забезпечення старих та хворих,
якщо дедалі більше населення похилого віку і дедалі менше молоді, яка сплачує внески до
страхових кас? Це важливі питання, відповіді на які слід дати у наступні чотири роки новому
урядові.
Енергія майбутнього: скільки їй можна коштувати?
Після того, як два роки тому в Німеччині проголосили так звану енергетичну реформу,
багато що змінилося: 23 відсотки струму виробляють сонячні батареї, вітряки або біогазові
установки. Планка поставлена дуже високо: до 2015 року ця частка має досягнути вже 35 відсотків.
Однак бракує придатних ліній електропередачі, які б транспортували струм до місць його
споживання.
"Нічого не зрушує з місця", - критикує енергореформу голова фракції соціал-демократів
Франк-Вальтер Штайнмаєр. До того ж, за його словами, вона коштує громадянам чимраз більше:
струм з енергії сонця та вітру частково фінансується за рахунок спеціальної надбавки, яку мусять
платити споживачі струму. І чим більше екологічного струму буде вироблятися, тим більша ця
надбавка.
Крім того, викликає обурення те, що окремі підприємства звільнені від сплати надбавки.
Йдеться про найбільших споживачів енергії, яких держава мусить захищати з огляду на
міжнародну конкуренцію.
DW.DE
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ ДО 2017 РОКУ: НЕДОСТАТНЬО ДЛЯ
ПОЗАБЛОКОВОСТІ
02 вересня Президент Віктор Янукович своїм указом затвердив Державну
комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України
на період до 2017 року. Текст Програми, що має гриф «цілком таємно», судячи
із озвучених Секретарем РНБОУ Андрієм Клюєвим завдань (оптимізація
чисельності, перехід на контрактну основу, реорганізація системи управління,
підвищення грошового утримання військовослужбовців та поліпшення їх
житлових умов, модернізації техніки і оснащенні Збройних Сил новими
зразками)7, навряд чи сильно відрізняється від проекту Державної комплексної
програми реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 р., схваленого
Кабінетом Міністрів 29 травня 2013 р.
Із сказаного Міністром оборони України Павлом Лебедєвим на брифінгу 30
серпня зрозуміло, що під «оптимізацією чисельності» ЗСУ Програма
реформування має на увазі їх скорочення із нинішніх 180 тис. чоловік (з
яких 80 тис. – бойовий склад і 100 тис. – підрозділи тилового забезпечення) до
120 тис. чоловік (70 тис. – бойовий склад і 50 тис. – тил)8. Якщо скорочення
чисельності підрозділів тилового забезпечення є цілком логічним, то зменшення і
без того невеликої, як для масштабів нашої держави, чисельності бойового складу
видається сумнівною «оптимізацією». Для порівняння: Збройні Сили сусідньої
Польщі мають 100 тис. бойового складу і 46 тис. цивільних. Це при тому, що
Польща має на 7 млн. менше населення, ніж Україна, вдвічі меншу територію,
практично не має загроз територіальних претензій з боку сусідніх держав (тоді як
зазіхання на українські землі регулярно звучать з вуст російських, румунських,
угорських політиків), і має надійний захист через механізми колективної оборони
НАТО (на що позаблокова Україна не може розраховувати).
На фінансування Збройних Сил до 2017 р. Україна планує витратити 131,5
млрд. грн.9, що становить близько $16,2 млрд. Для порівняння: днями
Міністерство оборони Польщі повідомило про намір витратити до 2022 р. лише на
7

Андрій Клюєв: Розпочато реалізацію Програми реформування Збройних сил України. http://www.rnbo.gov.ua/news/1504.html
8
До 2017 року на реформування української армії заплановано виділити 131 млрд. гривень. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246636540&cat_id=244277212
9
Там само.
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технічну модернізацію армії (переважно – на закупівлю нової військової техніки)
близько $45 млрд.10 Таким чином, поляки щорічно закуповуватимуть лише нових
озброєнь на більшу суму, ніж планується виділяти на всі потреби української
армії.
Що стосується модернізації ЗСУ, то, за словами Павла Лебедєва, вже
прийнято на озброєння модернізовані літаки МіГ-29МУ, Л-39М1, радіолокаційну
станцію РЛС «Малахіт», модернізований вертоліт Мі-24ПУ1, бронетранспортери
БТР-4Е, БТР-70Ді, автоматичну гармату ЗТМ1, високоточний артилерійський
снаряд «Квітник». Планується забезпечити готовність авіаційних ескадрилій
літаків Су-27, МіГ-29 та Су-25 Повітряних сил, пар і ланок авіації Сухопутних
військ. Ведеться модернізація та ремонт парку вертольотів Мі-24, Мі-8МТ,
зенітних ракетних комплексів Повітряних сил та ППО Сухопутних військ,
артилерійського озброєння РСЗВ БМ-21 «Град», СГ2С-1 «Гвоздика». До 2017 р.
заплановано ввести до складу Військово-Морських Сил перший із серії чотирьох
нових бойових кораблів вітчизняного виробництва – корвет «Володимир
Великий», а також до 10 бронекатерів типу «Гюрза». Також планується прийняти
на озброєння новий транспортний літак АН-7011.
Грошове забезпечення військовослужбовців до 01 липня 2014 р. має
зрости вдвічі. Також планується до 2017 р. звести для військовослужбовців понад
25 тис. квартир – переважно за рахунок коштів, які планується отримати від
продажу нерухомого майна12. Загалом реалізація «надлишкового» майна в
контексті реформування ЗСУ, вірогідно, відіграватиме не останню роль. Про це
можна судити, принаймні, з тієї уваги, яка була приділена цьому питанню на
розширеному засіданні колегії Міноборони 4 липня, під час обговорення
схваленого Кабміном проекту Державної комплексної програми реформування і
розвитку ЗСУ на період до 2017 р.13
Очевидно, розробники Програми реформування ЗСУ виходили із прогнозів
Стратегічного оборонного бюлетеню України 2012 року щодо «малоймовірності»
«збройної агресії, яка може привести до виникнення локальної або регіональної
війни проти України» в середньостроковій перспективі, а отже перед ЗСУ
ставиться завдання бути готовими до запобігання та ліквідації лише можливого
«воєнного конфлікту низької інтенсивності» на державному кордоні14.
Очевидно, що визначення такого низького рівня боєздатності ЗС може
провокувати сусідні держави до проведення більш агресивної політики щодо
України. Виходом із ситуації може бути максимальне узгодження Програми
реформування ЗСУ із Річними національними програмами Україна-НАТО, із
перспективою поглиблення співпраці із Альянсом. Адже масштаби Збройних
Сил, що мають постати внаслідок реалізації наміченої Програми
реформування, можуть вважатися більш-менш достатніми для
забезпечення державної безпеки лише в тому разі, якщо Україна
планує з часом відмовитися від політики позаблоковості.

10

Польща вирішила озброїтися на 45 мільярдів. - http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/19/6998295/
Павло Лебедєв: «Нова українська армія – мета реальна і економічно вигідна». http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=30610
12
Там само.
13
Проектом Державної комплексної програми реформування і розвитку ЗС України на період до 2017 року
передбачено значне збільшення заходів бойової підготовки. http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=29868
14
Стратегічний оборонний бюлетень України. – Київ, 2012. – С.10, 18.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
11.09.2013. Угода про асоціацію
поглибленню співпраці України з НАТО

з

ЄС

також

сприятиме

Українська армія нарощує свою участь у миротворчих операціях, переходить на стандарти
НАТО і вивчає англійську мову. Про це свідчить Річна національна програма співпраці УкраїнаНАТО на 2014 рік, яку направили на узгодження в міністерства і відомства, — пише газета
«Взгляд».
«Якщо будуть внесені зміни в Закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, то услід
за асоціацією з Європейським Союзом, Україна може узяти курс на інтеграцію з
Північноатлантичним альянсом, — переконаний директор військових програм Центру Разумкова
Микола Сунгуровський. - Збройні сили вже готові до інтеграції і активно співпрацюють з НАТО.
Поки немає достатньої кооперації з Воєнно-промисловим комплексом країн-учасниць НАТО. Але
дорогу до спільного виробництва озброєння і техніки може відкрити угода про асоціацію з
Євросоюзом, підписання якої заплановане на кінець листопада», — підсумував експерт.
Сайт Центру Разумкова

16.09.2013. НАТО допоможе Україні знешкодити радіоактивні
відходи за 25 мільйонів
18 вересня 2013 року в м. Брюсселі буде підписано Імплементаційну угоду між Кабінетом
міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних
відходів. Основний пріоритет - знешкодження радіоактивних відходів в Україні Радіоактивні
відходи, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні,
планують перезахоронити.
Як повідомила начальник прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів
України Таїса Калініченко, вартість проекту становить 25 млн доларів. За її інформацію,
українську делегацію очолить міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.
Підписання Імплементаційної угоди створить правові підстави для здійснення за рахунок
міжнародної технічної допомоги країн-членів НАТО в рамках Трастового фонду НАТО/ПЗМ
комплексу заходів щодо перезахоронення радіоактивних відходів, які утворилися внаслідок
виконання військових програм колишнього СРСР, реабілітації території сховищ радіоактивних
відходів, у контексті зменшення загрози потенційного розповсюдження радіоактивних відходів та
їх негативного впливу на навколишнє середовище та небезпеки для населення. Проект
розрахований на чотири роки. Основний пріоритет - знешкодження радіоактивних відходів в
Україні. Читайте
Знешкодження радіоактивних відходів проводитиметься на дев'яти військових об’єктах в
Україні. Радіоактивні відходи в Україні вилучатимуться і вивозитимуться в безпечні місця.
Зазначена угода є першим кроком у механізмі реалізації проектів щодо утилізації й інших типів
військових відходів в рамках спільних програм з НАТО, зазначили у Мінприроди.
УНІАН

17.09.2013. Україна має потенціал для тіснішої співпраці з
НАТО – заступник генсекретаря Альянсу
Україна має потужний потенціал для тіснішої співпраці з НАТО, серед іншого, у царині
реформування національної системи безпеки, участі українців в антипіратських операціях. Про це
заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу під час відеозвернення на
адресу учасників конференції «Роль міжнародних організацій у національній безпеці України»
сьогодні в Києві.
«Подивімось, які можливості відкриті для співпраці України з НАТО: це – військова
реформа і реформування системи національної безпеки України, запозичення досвіду наших
членів у належному використанні ресурсів для зміцнення безпеки (так звана «розумна оборона»).
Не менш важливі – спільні навчання та військова освіта, які стоять на порядку денному», –
сказав заступник генерального секретаря НАТО.
За словами Вершбоу, напередодні (16 вересня) до України прибули експерти НАТО для
обговорення розбудови системи національної безпеки країни. Він також наголосив, що в НАТО
поважають рішення України не вступати до Альянсу.При цьому Вершбоу зазначив, що всі річні
програми НАТО щодо допомоги Україні залишаються в силі.
Радіо Свобода
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18.09.2013. НАТО допоможе Україні реформувати армію
Північно-Атлантичний альянс розраховує на співпрацю з Україною щодо соціальних та
економічних програм, пов’язаних з оборонною реформою. Відповідну заяву зробив директор
офісу зв’язків НАТО в Україні Марчін Кожіел на прес-конференції.
«Велику вагу для нас має партнерство з Україною. Ми і надалі прагнемо підтримувати
інституційний діалог, який зосереджується на економічних питаннях оборони і безпеки та
економічних аспектах економічної перебудови оборонної промисловості. Важливим майданчиком
для регулярних консультацій є спільна робоча група Україна-НАТО з питань економічної
безпеки», – заявив М. Кожіел.
Представник НАТО відзначив, що одним з пріоритетів Альянсу в співпраці з Україною є
подолання наслідків оборонної реформи. «На мою думку, внеском альянсу у соціальноекономічну стабільність в Україні є допомога у подоланні економічних та соціальних наслідків
оборонної реформи, а саме: фінансування програм соціальної адаптації звільнених
військовослужбовців. Наша діяльність в Україні – це не тільки оборонна реформа, це і допомога
людям. Це аспект, який багато людей не пам’ятає», – зазначив М. Кожіел.
Нагадаємо, за словами директора офісу зв’язку НАТО в Україні Марчіна Кожіела, країни
НАТО зацікавленні у продовженні в Україні робіт з утилізації боєприпасів методом промислового
розбору. «Наразі ми працюємо з країнами-контрибуторами, країнами-донорами і хочемо
продовжувати цей вкрай важливий проект з утилізації боєприпасів на українських підприємствах.
Наразі питання щодо продовження фінансування утилізації боєприпасів знаходиться на рівні
політичної та практичної дискусії в НАТО і результатів поки що немає. Але хочу наголосити, що у
НАТО є бажання продовжувати співпрацю і розуміння важливості цієї співпраці. При цьому, ми
розуміємо, що ця робота є важливою не лише для України і для її громадян, але й для нас в НАТО,
оскільки у нас спільна мета – покращення середовища безпеки і в Україні і в регіональному
контексті», – повідомив М. Кожіел.
Він підкреслив, що проект з утилізації необхідно продовжувати, і в НАТО це розуміють.
Також він зауважив, що наразі готується новий проект в рамках другого етапу Трастового фонду
НАТО – з утилізації в Україні ракетного палива. «Це також свідчить про зацікавленість НАТО в
співпраці з Україною», – підкреслив М.Кожіел.
Нагадаємо, у рамках другого етапу проекту Трастового фонду НАТО зі знищення
непридатних боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь та протипіхотних мін типу ПФМ-1
Україні залучені виробничі потужності Державного підприємства «Укроборонлізинг», «Центр
УОС-ДМ» Державного підприємства «Укроборонсервіс», Державний науково-дослідний інститут
хімічних продуктів міста Шостка, Донецький казенний завод хімічних виробів, Державне
підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».
Eu.prostir

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ

09.09.2013. Найбільші в Європі військові навчання в рамках
НАТО розпочались у Чехії
Сьогодні на полігоні поблизу міста Намєшті-над-Ославою, що на південному сході Чехії,
стартували найбільші в Європі військові навчання в рамках НАТО. У Ramstein Rover 2013, як
називаються навчання, бере участь тисяча військових із 20 країн-членів НАТО. Вперше до навчань
приєдналися дві країни-новачки – Польща й Угорщина.
Серед учасників цьогорічного навчання понад 150 авіадиспетчерів передньої лінії –
спеціалістів з наведення літаків на наземні цілі. А відтак навчання в порівнянні з минулорічними
більш реально симулюватимуть умови реального бою.
Як зазначив керівник навчання, полковник Зденєк Бауер, щоб максимально наблизити
умови реального бою, «ми, крім авіачастин, залучили до навчань і наземні сили якраз у ролі
підрозділів противника». Крім Намєшті-над-Ославою, навчання відбуватимуться також на 22
інших військових полігонах, зокрема, поблизу Лібави, а також в Болетіцях, що на півдні країни.
Керівники навчань сподіваються, що зосередження навчань на полігонах, а також
спеціально опрацьовані авіакоридори максимально зменшать шум і гуркіт, неприємний для
цивільного населення. За програмою авіація не літатиме вночі, а тільки в період від 9-ї години до
23-ї години. Навчання закінчаться 21 вересня.
Радіо Свобода
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ

ПОПРИ НЕВДАЧІ, РФ НЕ ПЛАНУЄ ЗМІНЮВАТИ
ПОЛІТИКУ ТИСКУ ТА ШАНТАЖУ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО
УКРАЇНИ
Своєю негнучкою позицією Москва поставила Київ перед
необхідністю обирати «або Євросоюз, або Митний Союз», тоді як
російським інтересам більше відповідала початкова позиція України
розвивати співпрацю «і з ЄС, і з МС». «Aut nihil aut caesar, все або нічого» –
так бажання України одночасно розвивати економічну співпрацю із країнами ЄС
та МС прокоментував 19 вересня російський прем’єр Дмитро Медведєв, очевидно,
все ще розраховуючи отримати «все»15.
Про відсутність розуміння формату взаємин Києва із Брюсселем
свідчить заява Держдуми РФ від 20 вересня щодо того, ніби європейські
політики «викручують руки» українській владі, вимагаючи «поступитися
частиною суверенітету» і «перевести свої торгово-економічні зв'язки під
юрисдикцію Брюсселя»16. Очевидно, що цільова аудиторія цієї заяви – електорат
східних і південних областей України, симпатії якого до Росії падають внаслідок
ініційованих нею ж «торгівельних війн».
Останні заяви радника російського президента Сергія Глазьєва взагалі
вийшли за межі здорового глузду та елементарної пристойності. В інтерв’ю
виданню «Вести» він договорився до того, ніби українські посадовці парафували
Угоду про Асоціацію із ЄС, не знаючи її змісту, бо «не володіють англійською»;
ніби представники ЄС «отримують непогані гонорари за втягування України в
асоціацію»; і ніби українські партнери запевняють Москву, що «не будуть
виконувати цю угоду з ЄС»17. Непристойність висловлювань окремих російських
чиновників змусила зазвичай стримане МЗС України висловити усний демарш
раднику-посланнику посольства РФ щодо заяви начальника відділу першого
департаменту СНД МЗС Росії Іллі Рубцова, який назвав «утриманством» бажання
15

Медведев назвал "лукавством" заявления Киева о готовности интеграции. http://ria.ru/economy/20130919/964477456.html#ixzz2fMGfru1Y
16
Держдума Росії просить ЄС не вказувати, як будувати відносини із сусідами. http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/20/6998394/
17
Глазьев: "Евроэмиссары получают неплохие гонорары за втягивание Украины". http://vesti.ua/politika/16990-rossija-ne-sobiraetsja-delat-ukraine-poblazhki
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України приєднатися тільки до окремих положень Митного союзу18.
Невдачею для Росії закінчилася спроба КПУ ініціювати збір
підписів для проведення референдуму щодо вступу України до Митного
союзу. Центральна виборча комісія одноголосно відмовилася реєструвати
ініціативну групу, створену із порушеннями передбаченого законодавством
порядку. Щоправда, КПУ не втрачає надії і подала нову заявку на проведення
зборів громадян 29 вересня. Чи вдасться комуністам з другої спроби зареєструвати
ініціативну групу, очевидно, буде залежатиме від того, наскільки потрібним буде
українській владі додатковий важіль тиску на переговорах із Євросоюзом. Хоча
провайдерам російських інтересів в Україні, мабуть, вдалося переконати
кремлівських спонсорів, що ініціатива з референдумом і справді затівається
заради Митного Союзу.
З метою знизити градус напруги у відносинах із Росією, українські і
європейські високопосадовці у вересні зробили низку заяв, в яких запевняли, що
Угода про Асоціацію не шкодитиме інтересам РФ. Про це, зокрема, заявляли:
Президент Віктор Янукович19, Президент Ради Європейського Союзу Герман ван
Ромпей20, Міністр у справах Європи МЗС Великобританії Девід Лідінгтон21.
Штефан Фюле навіть заявив, що Угода про Асоціацію Україна-ЄС
наблизить «створення зони вільної торгівлі від Лісабону до
Владивостоку»22, що відповідає планам на майбутнє, озвученим днями і
Володимиром Путіним23.
До речі, Міністр із митної співпраці Євразійської економічної комісії
Володимир Гошин сказав журналістам, що держави-члени ЄЕП нині розробляють
проект створення єдиного транзитного простору з Євросоюзом, що передбачатиме
використання єдиної митної документації «на всьому просторі від Лісабону до
Владивостоку»24. У цьому контексті ще більш абсурдними виглядають заяви
російських чиновників, ніби вони бояться, що після підписання Угоди про
Асоціацію через територію України до Росії піде потік європейських товарів.
Аргументація українських та європейських посадовців не була сприйнята в
Москві, оскільки розрахована на паритетний формат взаємин. Для Кремля ж
пріоритет має не взаємовигідна економічна співпраця, а політична
сторона питання, де провал планів з реставрації Російської імперії «загрожує»
поступовою європеїзацією України із перспективами поширення цих процесів і на
інші держави СНД. Крім того, схоже, що Кремлю елементарно бракує чиновників і
дипломатів, здатних відійти від того нео-імперського стилю взаємин із Києвом,
який завів ситуацію в нинішній глухий кут.
Тож очевидно, що, незважаючи на попередні невдачі, Росія не планує
змінювати обраної лінії поведінки, більш того – має намір посилювати тиск на
Україну. Прогнозується, що на засіданні Вищої Євразійської економічної ради,
яке має відбутися в Мінську 24 жовтня, може бути прийняте рішення про

18

МЗС змусило виправдовуватися російського дипломата за "нахлібника". http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/19/6998329/
19
Європейська інтеграція не повинна протиставлятися співпраці України з іншими об’єднаннями - Віктор
Янукович. - http://www.president.gov.ua/news/28744.html
20
«Главная угроза - распад зоны евро - не оправдала себя». - http://www.kommersant.ru/doc/2282513
21
Британський міністр: інтеграція України з ЄС - це не гра з нульовою сумою для Росії. http://tyzhden.ua/News/89591
22
Штефан Фюле: у меня есть основания для оптимизма. - http://www.kommersant.ua/doc/2282429
23
Росія буде захищати свій ринок після асоціацію України з ЄС – Путін. http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/19/6998317/
24
ЄЕП хоче створити єдиний транзитний простір із Євросоюзом. http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/19/6998289/
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припинення застосування щодо України режиму вільної торгівлі25. Не
варто також виключати вірогідності існування намірів позбавити Україну
запланованого на 2014 рік головування в СНД. В української влади є трохи
більше місяця, щоб спробувати переконати своїх партнерів по СНД не
підтримувати відповідні ініціативи Кремля, адже наступною жертвою тиску може
стати будь-хто з них. Пострадянським країнам час вчитися спільно відстоювати
свої інтереси перед тиском Москви, доки вона не «розібралася» із усіма ними
поодинці.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
09.09.2013. Микола
збільшити товарообіг

Азаров:

Україна

і

Франція

можуть

В України і Франції є усі можливості збільшити двосторонній товарообіг.
Про це заявив в понеділок Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з
сенаторами верхньої палати французького парламенту, членами Групи дружби «ФранціяУкраїна».
«Франція і Україна - дві великі європейські країни. Між тим потенціал нашого
двостороннього співробітництва, який за минулий рік становив близько двох з половиною
мільярдів доларів, далеко не відповідає нашому потенціалу. У нас є усі можливості для його
збільшення», - відзначив Микола Азаров.
Він додав, що новий імпульс торговельно-економічному співробітництву надасть
проведення сьомого засідання Міжурядової комісії, яке пройде в грудні поточного року.
У свою чергу глава Групи дружби «Україна-Франція» Ерве Море підкреслив, що
французькі сенатори велику увагу приділяють поліпшенню торговельно-економічних відносин з
Україною. «Торговельно-економічні відносини між нашими країнами мають дуже важливе
значення для нас, і ми намагаємося їх розвивати», - сказав він.
Водночас Ерве Море відзначив, що французький Сенат підтримує підписання Угоди про
асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною і ЄС на листопадовому саміті у Вільнюсі. «Ми
одноголосно в Сенаті і Національній асамблеї Франції підтримуємо, незважаючи на наші політичні
пристрасті, перспективу підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС», - підкреслив він.
Ерве Море також додав, що Група дружби робитиме усе для розвитку політичних,
економічних і культурних зв'язків між двома країнами.
Урядовий портал

09.09.2013. СОТ допоможе Україні врегулювати спори з Росією
Україна звернеться до Світової організації торгівлі щодо врегулювання торговельних
спорів з Російською Федерацією. Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ.
"Оскільки Україна і Росія є членами Світової організації торгівлі (СОТ), то врегулювання спорів
між країнами відбуватиметься за правилами цієї організації", - пише видання.
Крім того, як зазначив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов, можливі й
інші варіанти: сторони можуть звернутися до економічного суду Співдружності незалежних
держав, членами якого вони є, а також досягти взаєморозуміння в ході експертних консультацій.
Україна перебуває на завершальному етапі підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Тому уряд прагне врегулювати торговельні відносини з Росією, щоб поновити їх позитивну
динаміку.
Позиція українського уряду полягає в тому, що ці два об'єднання потрібно не
протиставляти, а погоджувати торговельні режими, які вони встановлюють для своїх учасників.
Адже всі три сторони - Україна, Росія і Євросоюз - зацікавлені у взаємному розширенні
економічних контактів.
У Мінекономрозвитку сподіваються на активізацію торгівлі не тільки в рамках зони
вільної торгівлі з Євросоюзом, до якої незабаром приєднається Україна, а й у рамках зони вільної
торгівлі СНД, з якою наша країна вже розвиває співпрацю.
Укрінформ

25

Митний союз готує відповідь Києву на асоціацію з ЄС. - http://www.dw.de/митний-союз-готує-відповідькиєву-на-асоціацію-з-єс/a-17100152
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10.09.2013. МЗС: Україна виконала першу фазу лібералізації
візового режиму з ЄС
Європейська комісія підготує звіт про виконання Україною першої фази для лібералізації
візового режиму з ЄС, заявив директор департаменту інформаційної політики Євген Перебийніс.
"2-5 вересня у Києві перебувала оціночна місія ЄС з метою аналізу виконання українською
стороною першої фази, забезпечення законодавчої бази для лібералізації візового режиму України
з ЄС... Пройшли відповідні консультації... Українська сторона представила результати", - заявив Є.
Перебийніс.
Він повідомив, що Європейська комісія підготує звіт про виконання першої фази даного
процесу для переходу до другої фази. А сам звіт буде обговорено 27 вересня на черговій зустрічі
сторін в Брюсселі.
eu.prostir

10.09.2013. Заява МЗС щодо ситуації в Сирії
В Україні з глибоким занепокоєнням і тривогою спостерігають за розвитком ситуації у
Сирійській Арабській Республіці, рівень напруженості щодо якої невпинно зростає.
Позиція нашої держави щодо сирійського конфлікту нещодавно була в чергове
підтверджена Президентом України – ми виступаємо за якнайскоріше припинення
кровопролиття та обстоюємо необхідність розв’язання конфлікту виключно політикодипломатичними засобами.
Водночас Україна заявляє про свою глибоку стурбованість у зв’язку з отриманням щодалі
більш переконливих свідчень, які можуть підтверджувати застосування в Сирії хімічної зброї, що
призвело до численних людських жертв. Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права,
насамперед Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання
хімічної зброї та її знищення.
Закликаємо сторони протистояння та провідних світових гравців дотримуватися
максимально виваженої та стриманої позиції, усіляко уникати кроків, здатних погіршити і без
того критичну ситуацію в цій країні.
В Україні сподіваються, що будь-які міжнародні ініціативи, які дозволять зменшити
напруженість у ситуації навколо Сирії, у т.ч. нещодавно висловлена пропозиція щодо
встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю в цій країні, будуть уважно вивчені та
в подальшому реалізовані.
Одним з наочних свідчень відповідального підходу України щодо шляхів розв’язання
сирійської кризи стало добровільне і повне припинення нашою державою ще з травня 2011 року
військово-технічного співробітництва з Сирією.
З приводу опублікованої нещодавно в американській газеті «Вашингтон Пост» статті
«Росія поставляє озброєння до Сирії через український порт» МЗС України відповідально
заявляє, що протягом 2012-2013 рр. жодних поставок або транзиту з РФ територією нашої
держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалося.
Закликаємо інші держави дотримуватися такого ж відповідального підходу.
Сайт Міністерства закордонних справ України

11.09.2013. Уряд та Shell підпишуть операційну угоду із
розвідки вуглеводнів до кінця тижня - Азаров
Кабінет Міністрів України та компанія Shell до кінця поточного тижня (13 вересня)
підпишуть операційну угоду із розвідки вуглеводнів. Про це в ході засідання уряду 11 вересня
повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров.
"В Україну прийшли світові лідери галузі: компанії Chevron, ExxonMobil, Shell. До речі,
наприкінці поточного тижня, під час офіційного візиту прем’єр-міністра України до Королівства
Нідерланди, з Shell буде підписано операційну угоду, яка дасть старт практичним роботам цієї
транснаціональної корпорації з розвідки і видобутку газу в Україні", – сказав він.
Нагадаємо, "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (ІV) Б.В.", ТОВ
"Надра Юзівська" та Уряд України 24 січня 2013 року оголосили про підписання угоди про
розподіл продукції (УРП) на розвідку, розробку та видобуток вуглеводнів на Юзівській ділянці.
Компанія Shell та "Надра Юзівська" мають по 50% часток участі кожна. Shell буде
оператором проекту, відповідальним за всі роботи в рамках угоди. Права та обов’язки інвесторів
будуть визначені в договорі про операційну діяльність, який має бути підписаний після підписання
УРП. УРП підписана на строк 50 років. Початковий етап геологічного вивчення передбачає
отримання двох- та тривимірних сейсмічних даних, а також буріння 15 свердловин на Юзівській
ділянці.
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11.09.2013. Угода про асоціацію Україна-ЄС збереже право Києва
на участь у митних союзах і ЗВТ - МЗС
Проект угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зберігає право
української сторони на участь у митних союзах і зонах вільної торгівлі, заявляють в українському
МЗС.
"Українській стороні відомі побоювання російської сторони щодо можливості реекспорту
на митну територію РФ товарів іноземного виробництва (зокрема з країн - учасниць ЄС). Україна
так само, як і Росія, зацікавлена в тому, щоб убезпечити свій ринок від неякісної продукції з третіх
країн. У цьому контексті інтереси двох наших країн збігаються", - йдеться у відповіді директора
департаменту інформаційної політики МЗС Євгена Перебийноса на офіційний запит агентства
"Інтерфакс-Україна" щодо заяв російської сторони про введення захисних заходів Митного союзу в
разі створення ЗВТ з ЄС.
Згідно з інформацією зазначені теми обговорювалися під час зустрічі глав урядів України
та Росії 26 серпня в Москві. Зокрема, сторони домовилися відпрацьовувати ці питання на рівні і
урядових уповноважених, і митних служб двох держав.
Коментуючи заяву радника президента РФ Сергія Глазьєва про можливий вихід країн
Митного союзу з зони вільної торгівлі з Україною в разі підписання угоди про асоціацію УкраїнаЄС, у МЗС заявили: "Положення проекту угоди між Україною та ЄС прямо закріплюють право
кожної сторони зберігати, створювати та брати участь у відповідних інтеграційних об'єднаннях (ст.
39)".
За інформацією українського зовнішньополітичного відомства, аналогічні положення є і в
угоді про ЗВТ у рамках СНД від 2011 року (ст. 18), вони відповідають Віденській конвенції про
право міжнародних угод і правил СОТ.
"Отже, положення угоди про асоціацію підтверджують і закріплюють право України як
суверенної держави зберігати та встановлювати в майбутньому митні союзи, зони вільної торгівлі;
дозволяють вирішувати питання, які виникають у процесі підписання угоди про асоціацію,
відповідно до загальних засад міжнародного права і правил СОТ", - резюмували в МЗС.
Стаття 39 проекту угоди про асоціацію між Україною та ЄС говорить про створення митних
союзів і ЗВТ у разі, якщо вони не вступають у конфлікт із торговельними домовленостями цього
документа. "Ця угода не перешкоджає збереженню або встановленню митних союзів, зон вільної
торгівлі або домовленостям про прикордонну торгівлю за винятком, якщо вони вступають у
конфлікт із торговельними домовленостями, передбаченими цією угодою", - зазначено в п. 1 ст. 39
проекту угоди.
Інтерфакс-Україна

11.09.2013. "Газпром" з’їдає український поступ - Азаров
Україна не має іншого шляху, як енергозбереження, бо Росія не виконала своїх обіцянок
щодо перегляду ціни на газ і нафту. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр Микола Азаров.
За його словами українські підприємства поступаються конкурентам саме через надмірну
вартість російських енергоносіїв. "Конкурентоспроможність вітчизняних товарів є заручницею
несправедливого газового контракту з Росією… Вартість енергоносіїв "з’їдає" кошти, які можна
було б витратити на модернізацію і розвиток", - заявив Азаров.
Він також повідомив, що Росія обіцяла переглянути несправедливі ціни на енергоносії,
проте свого слова не дотримала. "Свого часу російські партнери обіцяли нам перегляд
несправедливої ціни на газ. На жаль, досі це залишається лише обіцянками. Україні газ продовжує
коштувати набагато дорожче, ніж іншим країнам Європи. Водночас діє надмірне вивізне мито на
російську нафту", - заявив прем'єр.
За словами Азарова, в України немає іншого способу виходу із ситуації, ніж зменшувати
енерговитрати і знаходити альтернативу російським газу і нафті. 10 вересня голова фракції ПР у
Верховній Раді Олександр Єфремов теж заявляв, що Росія обіцяла знизити ціну на газ, коли його
партія прийде до влади. Проте цього не відбулося, і Єфремов озвучив амбітний план скорочення
споживання російського газу. За його словами, Україна планує купувати у Росії лише до 10
мільярдів кубометрів газу на рік, замість прописних у контракті 2009 року 52 мільярдів.
Українська енергетика

11.09.2013. Посол України в РФ вважає протиставлення Росії ЄС
емоційним
Підписання Угоди про асоціацію з ЄС має стати стимулом для розвитку України, і цей вибір
не треба протиставляти відносинам з РФ. Як Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України
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в РФ Володимир Єльченко заявив напередодні ввечері на урочистому прийомі з нагоди 22-ї
річниці Незалежності України в українському дипломатичному представництві.
«Час летить швидко. За 22 роки виросло нове покоління українців, для яких незалежність
своєї країни є найвищою цінністю. Мине ще трохи часу, і саме вони керуватимуть державою» , сказав Єльченко. Він підкреслив, що за минулі роки Україна довела, що може самостійно і
відповідально розвивати власну державу. За словами посла, Україна пройшла цей шлях впевнено,
без соціальних потрясінь і конфліктів. Він запевнив, що так буде і надалі.
«Сьогодні ми повинні дивитися в майбутнє. Для подальшого розвитку країни важливий
позитивний досвід провідних країн світу, що демонструють високі стандарти політичної,
економічної та соціальної самоорганізації. Саме тому для України асоціація з ЄС має стати
важливим стимулом для подальшого формування європейського сучасної держави», - сказав він.
«Ніколи не погоджуся з тими, хто, часом емоційно, намагається протиставити цей вибір
відносинам з нашим найближчим і рідним сусідом - Росією, з народом якої зв'язали нас мільйонні
духовні і родинні нитки» , - підкреслив Єльченко.
Він переконаний, що така думка позбавлена підстав, а Україна і РФ були, є і залишаться
стратегічними партнерами, що мають невичерпний ресурс співпраці.
На урочистий прийом до Посольства України в Москві прийшли представники різних
гілок влади Росії, співробітники всього дипломатичного корпусу, акредитованого в РФ. Зокрема,
голова ЦВК РФ Віталій Чуров, голова Виконкому СНД Сергій Лебедєв, російські депутати та багато
інших
УНІАН

11.09.2013. Міністр закордонних справ України, Діючий голова
ОБСЄ Леонід Кожара взяв участь у відкритті Економіко-довкільного
форуму ОБСЄ у Празі
У своєму виступі Міністр закордонних справ України, Діючий голова ОБСЄ Леонід Кожара
наголосив на важливості розвитку міжнародного співробітництва у сфері захисту навколишнього
середовища, запобігання негативному впливу на нього діяльності, пов’язаної з енергоносіями,
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів і відновлювальних джерел енергії.
ОБСЄ у цих питаннях відіграє надзвичайно важливу роль як «унікальна платформа для
широкого діалогу та співробітництва між рівними партнерами», підкреслив Леонід Кожара.
Форум, який триватиме до 13 вересня ц.р. за участю делегацій держав-учасниць і країнпартнерів ОБСЄ, представників міжнародних та неурядових організацій, приділятиме увагу
питанням зменшення ризиків для оточуючого середовища, пов’язаних з виробництвом,
транспортуванням, зберіганням і використанням енергоносіїв; співробітництву між приватним і
державним секторами енергетики; використанню нових джерел енергії.
У ході засідання будуть розглянуті зобов’язання ОБСЄ в енергетичній галузі та обговорені
можливості Організації з надання допомоги країнам-учасницям в їх імплементації.
Дискусія з актуальних питань, які є предметом Форуму, продовжиться під час міжнародної
конференції високого рівня «Енергетична безпека і стабільність - перспектива ОБСЄ», яку спільно
проводитиме Українське головування в ОБСЄ та Уряд Туркменістану 17-18 жовтня ц.р. в Ашгабаті.
Проведення цих заходів відбувається в рамках пріоритетів Українського головування в
ОБСЄ з реалізації завдань економіко-довкільного виміру.
Сайт Міністерства закордонних справ

13.09.2013. Відбулися переговори Міністра закордонних справ
України з Міністром закордонних справ Румунії
Відбулися переговори Міністра закордонних справ України, Діючого голови ОБСЄ Леоніда
Кожари з Міністром закордонних справ Румунії Тітусом Корлецяном
Під час переговорів «віч-на-віч» та у форматі розширених делегацій сторони обговорили
питання щодо стану та перспектив українсько-румунських відносин. Зокрема, йшлося про
календар майбутніх контактів на різних рівнях до кінця 2013 та впродовж 2014 років, а також
взаємодію двох країн на міжнародній арені.
Окрема увага була приділена стану виконання Україною умов для успішного підписання
під час Вільнюського саміту Східного партнерства Угоди про асоціацію та створення зони вільної
торгівлі з Європейським Союзом.
Міністри детально обговорили двосторонню співпрацю в рамках ОБСЄ у контексті
головування України у цій авторитетній Організації, у тому числі здійснені Україною заходи в
напрямку надання нового імпульсу переговорному процесу з врегулювання придністровської
проблеми.
Важливими темами для переговорів були взаємодія сторін у рамках міжнародних і
регіональних організацій, визначення подальших шляхів розвитку торговельно-економічного та
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культурно-гуманітарного співробітництва, а також міжрегіональне і транскордонне
співробітництво.
Міністри закордонних справ України та Румунії підписали План консультацій між
Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Румунії на 20132014 роки.
Сайт Міністерства закордонних справ України

13.09.2013. Міністр закордонних справ України зустрівся з
Президентом Словацької Республіки
У рамках офіційного візиту до Словаччини Міністр закордонних справ України, Діючий
голова ОБСЄ Леонід Кожара був прийнятий Президентом Словацької Республіки Іваном
Гашпаровичем.
Сторони обговорили першочергові питання українсько-словацького співробітництва,
зокрема, погодили графік двосторонніх контактів на найвищому політичному рівні. У цьому
контексті було зазначено, що офіційний візит Глави словацької держави в Україну, запланований
на 11-12 грудня ц.р. матиме особливе значення для розвитку відносин між Україною та
Словаччиною.
Президент Словацької Республіки Іван Гашпарович високо оцінив прогрес України на
шляху до укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наголосивши на підтримці
Словаччиною її підписання у рамках Вільнюського саміту «Східного партнерства».
У свою чергу Міністр закордонних справ України поінформував Главу словацької держави
щодо здійснюваних в Україні реформ, спрямованих на досягнення нашою державою
європейських стандартів.
Сайт Міністерства закордонних справ України

16.09.2013. М. Азаров: 2014-й буде для України перехідним після
підписання угоди з ЄС
Майбутній рік стане перехідним періодом для України, впродовж якого набуде чинності
лише обмежена кількість норм, передбачених угодою про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Про
це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в ефірі телеканалу «Інтер», повідомили у пресслужбі уряду.
«Після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС наступить перехідний період,
впродовж якого поступово вводитимуться певні положення щодо зони вільної торгівлі», – сказав
М. Азаров. Глава уряду пояснив, що не всі норми з Євросоюзом буде виконано відразу. «Ми самі
до цього не готові й самі просили про відстрочення деяких положень», – сказав він. У цьому
контексті прем'єр відзначив, що українська продукція багатьох галузей, таких як кондитерська,
м’ясо-молочна, швейна, має відповідати вимогам Євросоюзу. А це серйозні заходи з модернізації
виробництв, на що потрібен час.
Актуальним, за його словами, також буде і питання конкуренції на українському ринку,
оскільки, зокрема, європейські виробники холодильників продаватимуть свою продукцію за
ціною, яка буде нижчою від вітчизняних, і Україна має підготуватися до такої конкуренції. «Тому
2014 рік буде першим роком, впродовж якого набуде чинності лише обмежена кількість норм», –
зазначив М. Азаров.
Eu.prostir

17.09.2013. Український фрегат приєднається до операції НАТО
з протидії піратству – Кожара
Найближчим часом український фрегат «Гетьман Сагайдачний» має приєднатися до
операції НАТО «Океанський щит» із протидії піратству. Про це заявив міністр закордонних справ
України, нинішній голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Леонід Кожара. «Уже
через кілька днів флагман Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний» має вийти з
Севастополя, щоб приєднатися операції НАТО «Океанський щит» для боротьби з піратством у
районі Африканського Рогу й Аденської затоки», – сказав Кожара під час міжнародної конференції
«Роль міжнародних організацій у національній безпеці України».
Глава українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що на розгляді Верховної
Ради перебуває проект закону про ратифікацію угоди між Україною і НАТО щодо участі України в
цій операції. Кожара заявив, що 19 вересня Верховна Рада планує розглянути проект угоди.
Міністр також заявив, що на даний час опрацьовуються пропозиції щодо залучення
України до місій і операцій під проводом ЄС.
Радіо Свобода
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17.09.2013. Кожара розповів, як "асоціація" з ЄС сприятиме
безпеці у Східній Європі
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара переконаний, що підписання Угоди по
асоціацію з ЄС стане важливим чинником безпеки у східноєвропейському регіоні.
Про це він заявив у вівторок під час міжнародної конференції "Роль міжнародних
організацій у національній безпеці України".
"Я залишаюся переконаним, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, всупереч усім песимістичним прогнозам, стане важливим чинником
безпеки у східноєвропейському регіоні, а в майбутньому, безумовно, сприятиме гармонізації
відносин у трикутнику "Європейський Союз - Україна - Росія", - зазначив Кожара.
Як наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства, він виходить з того, що
неодноразово проголошена керівництвом ЄС та Росії мета створення єдиного економічного та
гуманітарного простору від Атлантики до Тихого океану залишається і сьогодні актуальною.
"А це означає, що зближення України з ЄС на основі Угоди про асоціацію жодною мірою
не суперечить таким намірам, а навпаки може зіграти роль стимулів для прискорення їх
реалізації", - додав міністр закордонних справ.
Укрінформ

17.09.2013. МЗС України про асоціацію: У нас немає плану «Б»
Міністерство закордонних справ висловило впевненість у тому, що підписання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом відбудеться. Про це на брифінгу заявив
директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
«У МЗС немає ніякого плану «Б». Угода про асоціацію, я впевнений, буде підписана у
Вільнюсі», - сказав він. Є. Перебийніс позитивно оцінив законотворчу роботу в сфері
євроінтеграції депутатів Верховної Ради України. «Ми сподіваємося, що український парламент
підтримає позитивну динаміку щодо євроінтеграційних законів і на майбутніх парламентських
тижнях», - зазначив дипломат.
Представник МЗС також повідомив, що відомству відомо про звернення організацій
українців за кордоном у різні євроструктури, до депутатів Європарламенту, глав держав,
керівників уряду, міністрів закордонних справ країн їхнього проживання щодо підтримки
підписання Угоди. Станом на сьогоднішній день такі звернення вже були направлені
українськими громадянами, котрі живуть в Австрії, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Литві, Польщі,
Португалії, Словаччині, Словенії, США, Угорщині, Хорватії, Франції, Швеції», - сказав Є.
Перебийніс.
Eu.prostir

18.09.2013. Л. Кожара: Уряд України завершив роботу над
Угодою про асоціацію
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара на засіданні уряду в середу заявив, що
від сьогодні можна констатувати, що робота на рівні уряду над Угодою про асоціацію для України
завершена.
Міністр наголосив, що ця угода створить принципово нові умови не тільки для
зовнішнього, але й внутрішнього розвитку України. Він також заявив, що над більшою частиною
угоди працювало не МЗС, а міністерства економіки, юстиції, тобто положення угоди багато чого
змінять у внутрішньому житті України. Міністр також наголосив: "ЗВТ з ЄС враховує інтереси всіх
виробників. Там, де ті інтереси порушувалися, Україна вела напружені переговори".
Як приклад, пан Кожара навів автомобілебудування. Для цієї галузі угода передбачає
перехідний період у 15 років, впродовж яких до європейських авто будуть застосовуватися
обмежувальні імпортні квоти, а за цей час, як сподіваються в уряді, український автопром зможе
стати конкурентноздатним.
Пан Кожара також сказав, що асоціація не суперечить "розвитку наших відносин з
Митним союзом та Росією": "Дуже важливо, щоб це питання не політизувалося зсередини самої
України. Одна ЗВТ не суперечить іншій", - нагадавши, що Митний союз створено на основі угоди
про вільну торгівлю.
Засідання уряду відбувалося на тлі мітингу прихильників громадського руху "Український
вибір" біля будівлі Кабінету міністрів. Там зібралися не більше сотні людей, які скандували
критичні гасла щодо ЄС. Вони вважають, що приєднання України до Угоди про асоціацію
нашкодить українській економіці, збільшить рівень безробіття і лише сприятиме навалі
європейських товарів на український ринок.
Eu.prostir
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18.09.2013. Кожара переконаний, що угода Україна-ЄС не
зашкодить відносинам із Росією
У МЗС України зазначили, що у світі існують десятки зон вільної торгівлі, які одна одній
не суперечать і підписання угоди про асоціацію жодним чином не позначиться на відносинах із
Росією.
Угода про асоціацію жодним чином не направлена проти розвитку співробітництва
України з Митним союзом і Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара. "Ми
сьогодні ведемо переговори як з Митним союзом для єдиної економічної організації, так і з
країнами-членами МС. Докорінно вивчаємо ті статутні угоди, до яких ми наразі можемо
приєднатися. Угода про асоціацію жодним чином не направлена проти розвитку співпраці
України з МС і РФ", - заявив він.
За його словами, Верховна Рада розуміє, що це питання "штучне", "адже у світі існують
десятки зон вільної торгівлі, які один одному не суперечать". "На сьогоднішній день ми не бачимо
причин для того, щоб дві вільні торгівлі України на сході і на заході суперечили один одному", зазначив міністр.
Окрім того, він також нагадав, що Україна також веде переговори про зону вільної торгівлі
з Ізраїлем і Туреччиною.
Дзеркало тижня

18.09.2013. Азаров: Асоціація з ЄС сприятиме співпраці України
з СНД
Угода про асоціацію між Україною та ЄС може відкрити нові перспективи співпраці Києва
з країнами Митного союзу, заявив у середу український прем'єр-міністр Микола Азаров. Азаров
упевнений, що угода з ЄС не завадить співпраці з СНД Уряд України в середу схвалив проект
угоди з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення Зони вільної торгівлі.
За словами Азарова, угода з ЄС буде стимулювати модернізацію українських підприємств.
"Перебудова вітчизняної економіки відкриє нові перспективи інтенсифікації співробітництва з
країнами Митного союзу та СНД. В угоді про асоціацію немає, і про це говориться також і в
офіційній заяві Європейської комісії, жодного положення, яке б перешкодило нашим планам
розширення співпраці з Митним союзом, країнами СНД та іншими партнерами за межами
Євросоюзу", - сказав український прем'єр.
Україна розраховує в листопаді на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі підписати
угоду про асоціацію з ЄС, частиною якоїї є положення про зону вільної торгівлі. Російська сторона
заявляла, що Митному союзу у разі підписання Україною та ЄС угоди про ЗВТ доведеться
прийняти захисні заходи. Росія побоюється, що після підписання цієї угоди з Україною до країн
МС можуть хлинути товари з Європи за нижчими цінами, що завдасть шкоди вітчизняним
виробникам.
УНІАН

21.09.2013. Азаров: буде важко, але альтернативи немає
Микола Азаров хоче і з ЄС укласти угоду, і з Митним союзом не сваритися
Виступаючи на 10-й зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), прем’єр-міністр
України Микола Азаров заявив, що із підписанням Угоди про асоціацію з ЄС Україна матиме важкі
часи, але "альтернативи для нас немає".
Він також заявив, що до підписання цієї угоди Україна йшла багато років, і мала достатньо
часу, аби зважити на її переваги та небезпеки. Водночас він підкреслив, що Київ також
сподівається підтримати і добрі відносини із державами, що входять до Митного союзу.
"Ми приречені на це", - заявив Микола Азаров, повторивши свою тезу про те, що Україна
навіть готова приєднатися до деяких угод в рамках Митного союзу, якщо вони не суперечать
українській Конституції та зовнішнім зобов’язанням України.
"Наше терпіння і наше прагнення врегулювати цю ситуацію пов’язано із тим, що ми
розуміємо важливість торгівлі із Митним союзом – там у нас до 40% зовнішньої торгівлі", - заявив
прем’єр.
"Іноді краще промовчати"
Крім того, Микола Азаров розповів, що під час напружених переговорів із представниками
Митного союзу, передусім, представниками російського уряду, він намагається довести, що спільне
прагнення до європейських стандартів могло б бути корисним як Україні, так і Росії:
"Я питаю їх: а ви взагалі куди рухаєтеся? Ви хочете рухатися до Бангладеш? Чи Пакистану?
Що заважає домовлятися разом? Думаю, поки заважають певні політичні уявлення про те, якою
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має бути Україна. Але для себе ми вже це питання вирішили всім ходом розвитку України
впродовж багатьох років", - заявив Микола Азаров.
Він також розкритикував деякі "емоційні" висловлювання представників російської влади
щодо наслідків підписання Україною Угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС.
"Іноді краще промовчати, і не робити емоційних заяв. Особливо, коли не маєш чого
сказати", - заявив пан Азаров.
Український прем’єр також твердить, що в Україні уважно вивчають оцінки наслідків
приєднання України до угоди з ЄС, що походять із Росії, проте, за словами Миколи Азарова "цих
наслідків не буде навіть у десятому ступені".
Він каже, що український уряд неодноразово просив конкретизувати, "навали" яких саме
груп європейських товарів через територію України чекають в Росії та інших країнах Митного
союзу після підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС. Проте конкретних розрахунків Київ так і
не отримав, стверджує прем'єр.
"Не тільки троянди"
Водночас, як заявив Микола Азаров, "у відносинах з ЄС є не тільки троянди, є і колючки,
які треба прибирати". Серед таких "колючок" він назвав приєднання України до Європейського
енергетичного співтовариства, від якого Київ очікував більшої підтримки і співпраці у
енергетичних питаннях, передусім, що стосується використання української газотранспортної
системи.
Пан Азаров повідомив, що за останні роки українська ГТС використовується лише на 60%.
"І я ставлю питання ЄС, може, ми взагалі можемо законсервувати пару гілок, бо нам буде
цілком достатньо десь 50 мільярдів кубів газу, а не 150? Якщо ця система потрібна Європі, потрібна
Росії – давайте разом ухвалювати рішення. Якщо не потрібна, то так само, давайте щось
вирішувати. І Україна піде на це рішення цілком свідомо, бо Україна не може самотужки нести такі
колосальні витрати (із утримання ГТС – ред.)", - заявив український прем’єр.
Водночас Микола Азаров також заявив, що Україна вже скоротила закупки російського
газу із 41 до 25 млрд кубів на рік, і скорочуватиме надалі, якщо Росія не погодиться на перегляд
умов газового контракту, укладеного у 2009 році:
"Хто від цього програє? Напевне, програє Росія, бо вона втратить найбільшого покупця
газу. І Україна програє, бо ми будемо змушені відривати ресурси від більш важливих завдань,
таких як модернізація економіки", - заявив Микола Азаров.
BBC Україна

ПРЕЗИДЕНТ
09.09.2013. Янукович: Україна не повинна протиставляти ЄС
Євразії
Віктор Янукович: «Україна не повинна протиставляти співпрацю на європейському
напрямі відносинам з євразійським співтовариством». На цьому наголосив Президент України
Віктор Янукович в інтерв'ю телеканалу «Україна.
«Нам не потрібно протиставляти питання європейської інтеграції з питаннями будівництва
стратегічних відносин з країнами євразійського співтовариства або союзу», - сказав В.Янукович.
Він нагадав, що вже підписано низку документів, які визначають статус України у
відносинах з Митним Союзом і з Євразійським Союзом, в яких наша держава є спостерігачем.
«Що стосується референдуму, про який ідеться весь час, і яким лякають усіх, референдум
необхідний буде тоді, в перспективі, коли буде йтися про вступ до того чи іншого співтовариства, за
якого нам потрібно буде делегувати частину наших суверенних прав, передбачених Конституцією.
І ось тут, звичайно, тільки український народ може прийняти таке рішення», - підкреслив
Президент.
Укрінформ

13.09.2013. Янукович: Україна досягла критеріїв для підписання
угоди з ЄС
Президент України Віктор Янукович заявив, що Київ виконав усі передумови для
підписання Угоди про асоціацію та вільну торгівлю з Євросоюзом.
"Останнім часом ми разом із нашими партнерами з Європейського Союзу дійшли
висновку, що Україна досягла тих критеріїв, які відповідають Угоді про асоціацію, що готується до
підписання у листопаді цього року у Вільнюсі", - заявив Віктор Янукович у Києві, приймаючи
вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних країн.
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За словами українського президента, якого цитує його прес-служба, виконанню критеріїв
сприяло проведення реформ, які "йдуть на користь не тільки Україні, але й всім партнерам у світі,
з якими Україна будує двосторонні взаємовигідні відносини".
Як повідомляє прес-служба президентської адміністрації, під час церемонії вручення
вірчих грамот новий посол Данії Мерете Юль зазначила, що Данія бачить Україну як європейську
країну і підтримує її устремління.
"Сподіваюся, що Україна доведе до кінця реформи, започатковані у сфері юстиції, прав
людини та демократії", - сказала посол.
"Останнім часом ми разом із нашими партнерами з Європейського Союзу дійшли
висновку, що Україна досягла тих критеріїв, які відповідають Угоді про асоціацію"
Про підтримку європейських прагнень України заявив і новий посол Швеції Андреас фон
Бекерат, висловивши сподівання, що Україна виконає усі критерії для підписання угоди із ЄС.
"Підписання цієї угоди стане однозначним сигналом для шведських компаній, що Україна
досягла рівня ведення (бізнесу -Ред.) європейських країн. Ми дуже сподіваємось, що Україна
зможе виконати всі критерії, які необхідні для підписання (угоди -Ред.) в цьому році у Вільнюсі", цитує пана фон Бекерата прес-служба.
У своїй промові перед дипломатами президент України жодним словом не згадав про
долю свого політичного опонента - екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, яка ув'язнена через
перевищення повноважень під час підписання україно-російських газових контрактів.
Вирок колишньому прем'єру в ЄС вважають одним із випадків вибіркового політично
вмотивованого правосуддя. Раніше представники ЄС заявляли, що без вирішення цього питання
підписання Угоди про асоціацію з Україною буде неможливим.
Проте коли цього тижня посол ЄС в Україні Ян Томбінський запустив у Києві
інформаційну кампанію за євроінтеграцію "Сильніші разом", він не став відповідати на запитання
про долю Тимошенко.
"До саміту у Вільнюсі лишилося три місяці. Давайте почекаємо і не будемо гадати, що
станеться, якщо чогось не станеться", - відповів він на запитання BBC Україна.
BBC Україна

ПАРЛАМЕНТ
09.09.2013. Рибак запевнив ЄС, що Україна вирішить питання
Тимошенко вже у жовтні
Україна вже у жовтні виконає всі умови для підписання угоди про Асоціацію, в т.ч. правові рішення проблеми зі звільненням Юлії Тимошенко та її лікуванням в Німеччині.
Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак під час конференції з зовнішньої
політики і безпеки, що відбулася у Вільнюсі, повідомляє "ВВС Україна".
У свою чергу президент Литвин Даля Грібаускайте заявила: "Це великий історичний шанс
не тільки для України, але і всього ЄС".
"Маємо сказати Україні під час підписання Угоди, що Асоціація - це лише перший крок на
шляху до її нового статусу, якісно нових стосунків з Європейським Союзом", - зазначила
Грібаускайте.
Разом з тим під час зустрічей з віце-президентом Єврокомісії Кетрін Ештон і
єврокомісаром із питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле Рибак
заявив: "Верховна Рада України підтримує якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію".
Зазначимо, раніше Рибак заявляв, що "Юлія Тимошенко і угода про асоціацію з ЄС – різні
речі".
"Я ставив це питання, здається, вже тричі на обговорення та на голосування. Верховна Рада
не ухвалила таке рішення. … В Європі я зустрічаюся з усіма керівниками. Вони ставлять питання,
щоб ми законодавство наближували до європейського та адаптували. А Тимошенко – це юридичні
питання, ні я не впливаю на ці питання, ні президент, ні прем’єр-міністр. Я по цьому питанню
жодних зобов’язань брати не можу", - заявляв спікер.
Українська правда

17.09.2013. Рада в листопаді проведе слухання про безвізовий
режим між Україною і ЄС
Верховна Рада 6 листопада проведе парламентські слухання на тему «Безвізовий режим
між Україною та ЄС: перспективи й нові можливості для громадян України». За постанову, яка
передбачає проведення слухань, проголосували 360 народних депутатів із 414 зареєстрованих у
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залі засідань. Ініціатором проведення слухань виступив парламентський комітет з питань
євроінтеграції.
Метою слухань є забезпечення ефективного парламентського контролю за діями
виконавчої влади у відносинах з Європейським союзом і розробка конкретних пропозицій із
розвитку контактів з ЄС.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон у вітанні з нагоди Дня
незалежності України заявила, що «Європейський союз залишається вірним нашій спільній меті
запровадити, у належні строки, безвізовий режим з Україною». «Для цього слід виконати умови
для добре керованої та безпечної мобільності громадян, визначені в Плані дій з візової
лібералізації», – додала К. Ештон.
Eu.prostir

ОПОЗИЦІЯ
18.09.2013. Яценюк: Київ двічі парафував Угоду про асоціацію
Україна-ЄС
Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у середу було парафовано вдруге, заявляє лідер
фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. «В уряду або з пам’яттю погано, або не знають, що
творять. Кабінет Міністрів вже ухвалював рішення про парафування Угоди. Там вже підпис уряду
є, правда, майже рік минув з тієї миті, як цю угоду парафували», – заявив він журналістам у середу
в парламенті.
На засіданні в середу Кабмін схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
30 березня 2012 року Київ та Брюссель парафували угоду. Її може бути підписано на саміті
Східного партнерства у листопаді 2013 року в Вільнюсі, якщо Київ виконає низку умов. Серед
вимог європейської сторони – реформа правоохоронної системи, вдосконалення виборного
законодавства, усунення вибіркового правосуддя, вирішення проблеми засудженої екс-прем'єра
Юлії Тимошенко.
Радіо Свобода

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МИТНИЙ СОЮЗ
09.09.2013. Асоціація з ЄС закриє Україні вхід до Митного союзу
- Медведєв
Підписання Україною Договору про асоційоване членство з Євросоюзом закриє для неї вхід
до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Медведєв описав перспективи. Про це заявив
прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на нараді з віце-прем'єрами. «Я хочу, щоб тут ніяких ілюзій
не було. Ситуація достатньо проста при підписанні відповідного документа з державами Євросоюзу
про асоційоване членство. Практично для наших українських партнерів вхід до Митного союзу
буде закритий», - сказав Медведєв.
За його словами, про це цілком відверто говорять і керівники самого Євросоюзу, хоча іноді
це прикривається якоюсь риторикою. Прем'єр РФ вважає, що це повинні розуміти всі, включаючи
громадян України. «Це ключовий політичний вибір, який сьогодні робить керівництво України», заявив Медведєв. Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається підписати Угоду про асоціацію з ЄС
наприкінці листопада цього року на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.
УНІАН

11.09.2013. Україна розвалить Митний союз, якщо увійде до
нього – російський експерт
Україна у разі входження до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану може розвалити це
економічне об'єднання. Про це заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін
сказав під час відеомосту Київ-Москва на тему: "Асоціація з ЄС чи Митний союз? Прагматичні
інтереси Києва".
"Може, я скажу зовсім неполіткоректну річ, але в таких умовах, і з такими партнерами, і з
такою реальною політичною і економічною елітою України, мені здається, що дуже добре, що ви
не погодилися йти в Митний союз, тому, що, перше, що ви зробили б, увійшовши до Митного
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союзу - ви б розвалили його вщент", - сказав Жарихін. Він вважає, що переважна більшість
політичної та економічної еліти України налаштована на Євросоюз, і вона прийняла кардинальне
геополітичне рішення на багато років вперед.
Водночас, Жарихін впевнений, що умови, на яких планується підписати угоду про
асоціацію, суперечать інтересам України. "Спочатку ухвалювалося політичне рішення про те, що
Україна йде до Європи, а потім ви звертаєтеся до Європи, на яких умовах це відбуватиметься", заявив він.
За словами експерта, РФ погодилася з політичним рішенням України йти у бік Європи, і
саме для цього провела "маневри на кордоні". "Росія не збирається примушувати Україну йти до
Митного союзу. Це означає, що ми змирилися з цим і перевіряємо, як жити в цих умовах", - сказав
Жарихін.
Як відомо, 9 вересня глава російського уряду Дмитро Медведєв заявив, що підписання
Угоди про асоціацію України з ЄС закриє для українців шлях до Митного союзу.
Українська правда

МВФ
13.09.2013. МВФ до кінця року розгляне ситуацію в Україні
Рада МВФ планує розглянути ситуацію в Україні до кінця 2013 р., після пост-моніторингу.
МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стендбай" Про це заявив на брифінгу директор департаменту комунікацій Міжнародного валютного
фонду Джеррі Райс, повідомляє Forbes.ua з посиланням на прес-службу МВФ.
Співробітники фонду готуються до консультацій за Статтею VI в 2013 р. і, звичайно ж, до
пост-програми моніторингу, розгляд якої планувався на цю осінь. Це надасть можливість раді
Фонду, щоб обговорити виклики, що стоять перед Україною, до кінця 2013 р.», - заявив Райс. За
його словами, з часу останньої місії у квітні 2013р. співробітники фонду проводили періодичні
обговорення з українською владою на технічному рівні політики, яка могла б стати елементом
комплексної програми, підтримуваної фондом. Але на політичному рівні така програма ще не
обговорювалася.
У середині липня під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник керівника
департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд
може ухвалити рішення про відновлення програми співпраці з Україною у листопаді, після того як
країну відвідає місія Фонду. Метою роботи місії стане оцінка поточної економічної ситуації в країні
і визначення прогнозів за підсумками року.
Раніше представники МВФ заявляли про те, що Фонд веде технічні дискусії з урядом
України і готовий до всеосяжного діалогу за програмою співпраці. У червні Україну відвідала місія
Фонду з ознайомлювальною метою: новий голова місії - Ніколай Георгієв з 4 червня змінив на
посту попереднього керівника місії Крістофера Джарвіса. У 2013 році місія МВФ відвідувала
Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити
діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами
нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту
рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою
створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих
місць. 30 липня МВФ повідомив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір
включити Україну до постпрограмного моніторингу, який передбачає частіші консультації з
представниками влади з питань макроекономічної політики і подолання кризових явищ.
УНІАН

СОТ
16.09.2013. Україна і Гондурас відновлюють
дискусію» з Австралією в СОТ, - дипломати

«тютюнову

Україна і Гондурас відновлюють «тютюнову дискусію» з Австралією в СОТ. Про це
повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів.
Нагадаємо, австралійські закони запроваджують єдину сіро-зелену упаковку для сигарет і
великі графічні попередження про шкоду для здоров'я на ній.
Тютюнових компаній стверджують, що австралійські правила, які забороняють логотипи,
зазіхають на їх товарні знаки. Заявники в СОТ кажуть, що подібні правила створюють незаконні
перешкоди для світової торгівлі.
Україна звернулася до СОТ для постановлення судового рішення з даного питання, але
потім попросила призупинити процес в листопаді 2012 р. В той же час, Гондурас відмовився
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завершити бюрократичні процедури для винесення рішення СОТ. Він тільки тепер запросив
зустріч СОТ на 25 вересня. Україна також розконсервувала свій запит в останньому місяці,
повідомили дипломатичні джерела агентства.
РБК-Україна

ГУАМ
17.09.2013. Міністр закордонних справ Леонід Кожара зустрівся
з Генеральним секретарем ГУАМ Валері Чечелашвілі
У ході зустрічі сторони обговорили питання співробітництва у рамках ГУАМ, в тому числі
щодо активізації галузевої співпраці в сфері економіки і торгівлі, транспорту, боротьби зі
злочинністю, енергетики.
Окрему увагу було приділено питанням взаємодії з основними партнерами Організації –
США та ЄС, міжпарламентського діалогу на просторі ГУАМ, підготовки до проведення 21-го
засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ та засідань високого рівня у форматі ГУАМ–
США, ГУАМ–Японія та ГУАМ–Тихоокеанський альянс, які відбудуться 26 вересня 2013 р. у
рамках 68-ї сесії ГА ООН у Нью-Йорку.
Леонід Кожара підтвердив зацікавленість Української держави у подальшому
співробітництві у рамках Організації, нарощуванні взаємовигідних зв’язків з країнами-членами та
країнами-партнерами ГУАМ.
Сайт Міністерства закордонних справ України

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
10.09.2013. Росія остаточно відмовилася від полігону "Нитка" МЗС України
Росія повідомила Україні, що відмовляється від використання тренувального комплексу
для морської авіації "НИТКА" в Криму з 2014 року, заявили в міністерстві закордонних справ
України.
"У ході 6-го засідання підкомітету з питань безпеки українсько-російської міждержавної
комісії, яке відбулося 4 вересня в Москві, російська сторона повідомила, що, починаючи з 2014
року, не планує використовувати полігон "НИТКА", - цитує Інтерфакс речника МЗС України
Євгена Перебийноса.
Нині Росія будує власний тренувальний майданчик у Краснодарському краї.
Наземний інженерно-технічний комплекс авіації (НИТКА) був побудований на початку
1980-х років біля курортного містечка Саки на заході Криму. Полігон, який імітує рухливу палубу
авіаносця, призначений для відпрацювання техніки злету-посадки літаків морської авіації.
ВВС Україна

14.09.2013. Росія заперечує тиск на Україну та все Східне
партнерство
Постійний представник Росії в Європейському союзі Володимир Чижов, виступаючи в
Брюсселі, заявив, що Кремль не чинить тиску на Україну та інші країни Східного партнерства. Про
це повідомляє "5 канал".
За словами Чижова, Російська федерація не збирається насильно тягнути будь-яку країну
до Митного союзу з-за відносин з ЄС - вона лише пояснює реальну ситуацію.
Він зазначив, що в разі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, Україна, Молдова
або інші держави не зможуть стати повноправними членами Митного союзу, а це, в свою чергу,
відіб'ється на митно-тарифних питаннях.
Чижов уточнив: якщо у відповідності з угодою про асоціацію ті країни, які його підпишуть,
повинні будуть дотримуватися певних вимог ЄС, а ці вимоги будуть суперечити зобов'язанням
Митного союзу, то конфлікту уникнути не вдасться.
Крім того, дипломат відзначив, що ЄС, на відміну від Митного союзу, ніколи не обіцяв
Україні повноправного членства у своєму об'єднанні.
Нагадаємо, що Росія вже не перший місяць загрожує Україні різними наслідками і
санкціями, що вживатиме, якщо наша країна підпише угоду про асоціацію з ЄС. У Європі до
прийняття резолюції також засуджували позицію РФ . Так, голова Європейської ради Херман ван
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Ромпей заявляв, що УА України з ЄС не повинна руйнувати давні зв'язки з Росією і ставити Київ
перед вибором. А от міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що тиск Росії на
Україну та інші країни Східного партнерства буде посилюватися. У свою чергу, Прем'єр -міністр
Росії Дмитро Медведєв також заявив, що якщо Україна отримає асоційоване членство в ЄС, то
шлях до МС буде закрито.
РБК-Україна

19.09.2013. Європа "викручує руки" Україні, позбавляючи її
суверенітету - Держдума РФ
У проекті заяви Ради Держдуми Росії, який буде представлений до обговорення завтра, 20
вересня, йдеться, що Європа "викручує руки" Україні, примушуючи її відмовитися від частини
суверенітету і перевести свої торгово-економічні зв'язки під контроль Євросоюзу.
"Останнім часом все більш очевидно, що саме європейські політики за допомогою прямого
політичного натиску і відвертого "викручування рук", в тому числі з питань внутрішньої політики
України, примушують офіційний Київ поступитися частиною суверенітету України і перевести
свої торгово-економічні зв'язки під юрисдикцію Брюсселя", - йдеться в проекті заяви Держдуми.
У документі також стверджується, що проект угоди з ЄС про асоціацію передбачає
кардинальні зміни всієї системи торгово-економічного регулювання України, її відмову від
суверенних повноважень в сфері митної, торгової політики, санітарного, ветеринарного та
фітосанітарного контролю, а також технічного регулювання.
При цьому Україна буде вимушена змінювати своє законодавство "за лекалами Євросоюзу
без будь-якого права впливати на процес прийняття рішень у життєво важливих для власної
економіки сферах".
"У разі "асоціації" з ЄС Україні, яка неминуче втратить частину своєї самостійності, буде
набагато складніше вибудовувати пліднеу економічне партнерство з Росією та іншими країнами
Митного Союзу, а також брати участь у подальшому євразійському інтеграційному процесі", йдеться в проекті.
Як повідомляють російські ЗМІ, відповідну заяву палата має намір розглянути як
відповідь на резолюцію Європейського парламенту від 12 вересня цього року, в якій РФ
обвинувачується в тиску на ряд держав, що входять в програму ЄС Східне партнерство, в тому
числі на Україну. Сьогодні раніше стало відомо, що Росія може заборонити ввезення українського
вугілля.
Korrespondent.ua

21.09.2013. Глазьєв: ЄС варто готуватися рятувати Україну
від дефолту
Митний союз є звичайним торговельним союзом, і не перетворюватиметься на валютний,
чи, тим більше, політичний союз, заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв під час 10-ї
зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES).
Саме такі хибні уявлення про цей союз, на думку пана Глазьєва, сформували більшу
частину негативної реакції на нього як в Україні, так і в інших країнах.
Натомість саме "написана у Брюсселі" угода із ЄС буде для України нерівноправною,
вважає чиновник, адже, виконуючи всі умови цієї угоди, Україна не мала і не матиме змоги їх
формулювати. У той час як правила Митного союзу "ухвалюються консенсусним рішенням".
"Ця угода (про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. – Ред.) не несе нічого, крім міфології", заявив Сергій Глазьєв.
Радник російського президента також заявив, що ЄС варто бути готовим "заплатити за
Україну".
Він звернув увагу на те, що нині зовнішня торгівля України має багатомільярдний дефіцит,
і покрити його можна лише за рахунок приєднання до Митного союзу, який може запропонувати
Україні безмитний імпорт газу та інших енергоносіїв.
Крім того, Росія могла б одразу надати Україні багатомільярдний кредит, якого, за словами
Сергій Глазьєва, Україна не зможе отримати на міжнародних фінансових ринках за нинішнього
стану української економіки.
Якщо ж Україна зробить вибір на користь вільної торгівлі із Євросоюзом, на неї, за словами
радника російського президента, може очікувати дефолт. І тоді ЄС доведеться заплатити за
зовнішніми зобов’язаннями України близько 35 мільярдів євро.
"Якщо Україна підписує угоду про асоціацію, і внаслідок цього відбувається погіршення
торгового балансу, то постає запитання, а хто заплатить за дефолт України, який стає неминучим?
Загальні витрати на подолання наслідків дефолту в Україні становлять 25, а може і 35 мільярдів
євро. Чи готова Європа брати на себе такий тягар фінансової відповідальності?"- сказав радник
російського президента.
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"Напруження" у Лівадійському палаці
Пан Глазьєв виступав на дискусії, присвяченій економічній перспективам України.
Іншим учасником заходу був депутат Петро Порошенко, колишній міністр економіки
України. Пан Порошенко також є власником кондитерської корпорації Roshen, продукцію якої
Росії заборонила імпортувати наприкінці літа цього року, посилаючись на невідповідність
стандартам якості.
Дискусія між Петром Порошенком та Сергієм Глазьєвим стала чи не найзапеклішою на
ялтинської зустрічі. Модератор дискусії, ведучий програми ВВС HardTalk Стівен Сакур заявив, що
відчуває "надзвичайне напруження" учасників дискусії.
Петро Порошенко заявив, що опитування громадської думки в Україні, проведені після
рішення Росії заборонити імпорт українських цукерок, показали, що кількість прихильників
європейської інтеграції зросла на 10%.
Вперше більше 50% українців висловилися за європейський вибір. Крім того, опитування
показало, що інтеграцію до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном підтримують
переважно люди похилого віку і без вищої освіти, натомість інтеграцію з ЄС – молоді люди з
вищою освітою.
"ЄС – наше майбутнє. Митний союз, на жаль, – наше минуле. А як бізнесмен, я впевнений,
що розвиток можливий лише за умов чесної конкуренції", - заявив Петро Порошенко.
BBC Україна

США ТА КАНАДА
11.09.2013.
Українська
делегація
продемонструвала
американській стороні відчутний прогрес у сфері захисту прав
інтелектуальної власності в Україні
В рамках забезпечення участі у відкритих слуханнях Офісу Торговельного представника
США (ОТП США) стосовно стану захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) в Україні з 6 по 10
вересня 2013 р. у Вашингтоні перебували Голова Державної служби інтелектуальної власності
України Микола Ковіня та керівник групи радників Служби Віце-прем’єр-міністра України
К.Грищенка Олег Волошин.
Під час відкритих слухань, участь в яких взяли уповноважені представники зацікавлених
органів влади США та недержавних організацій, зокрема об’єднань правовласників, українська
делегація продемонструвала американській стороні конкретні досягнення та системні кроки на
шляху покращення стану захисту ПІВ в нашій державі, в першу чергу в таких ключових сферах, як
вдосконалення системи адміністрування діяльності організацій колективного управління, які
займаються збором та перерозподілом винагороди за використання авторських та суміжних прав;
суттєве скорочення використання неліцензійного програмного забезпечення урядовими
установами; запровадження ефективних засобів боротьби з он-лайн порушеннями авторських
прав, а також мінімізація Інтернет-піратства в Україні.
В рамках візиту до США М.Ковіня та О.Волошин також провели зустрічі в Офісі
Торговельного представника США та з керівництвом Міжнародного альянсу інтелектуальної
власності, який виступає основним опонентом України в рамках спеціального розслідування щодо
захисту ПІВ в нашій державі. В ході згаданих зустрічей американських партнерів було
поінформовано про підвищену увагу, яку керівництво держави приділяє покращенню ситуації в
сфері захисту ПІВ, а також наведено приклади конкретних кроків української влади у сфері
боротьби з порушенням ПІВ в Україні.
Забезпечення участі України у відкритих слуханнях ОТП США на такому високому рівні,
надання американській стороні додаткових роз’яснень щодо заходів, які вживаються відповідними
органами влади України з метою суттєвого покращення рівня захисту ПІВ в нашій країні, а також
демонстрація прогресу у відповідній сфері сприятиме успішному завершенню спецрозслідування
та об’єктивному перегляду статусу України у «Спеціальній доповіді 301» ОТП США.
Сайт Посольства України в США

16.09.2013. Збігнев Бжезинський:
незалежність чи провінція у складі Росії

Українцям

вибирати

-

В ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle колишній радник президента США з питань
національної безпеки, провідний американський геостратег Збігнев Бжезинський про те, чому
вважає євроінтеграцію України вигідною і Росії.
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DW: Пане Бжезинський, чи варто Україні очікувати якихось несподіванок перед
листопадовим самітом "Східного партнерства" у Вільнюсі, наприклад на кшталт того,що сталось,
у Вірменії після візиту російського президента Путіна?
Збігнев Бжезинський: Україна, звичайно, набагато більша країна. В якомусь сенсі вона має
більш взаємозалежні відносини з Росією, ніж Вірменія, яка географічно є, так би мовити,
відрізаною. Тому цілком мислимим є те, що Україна може бути більш вразливою, якщо росіяни
поставлять цю тему руба.
- Якщо ж Київ у перспективі успішно пройде шлях євроінтеграції, як це може бути
сприйнято російським населенням та елітами і відбитися на кремлівській доктрині"російського
світу", до якого в Москві зараховують і Україну?
- Гадаю, що Кремль намагається оживити в’янучу доктрину. Натомість у далекій
перспективі ближчі українсько-європейські відносини прокладають шлях для ближчих російськоєвропейських взаємин, оскільки зрозуміло, що Україна і Росія філософськи та культурно є
частиною Європи. Україна тісніше співпрацює з Росією, маючи від цього вигоду, але
опосередковано вигоду від цього має і Росія. Зрештою, це набагато перспективніше майбутнє для
Росії, ніж варіант, коли Росія є ізольованою і намагається підкупом домогтися інтеграції України
до своєї нової імперії, одночасно будучи затиснутою між об'єднаною Європою та Китаєм, який
нарощує міць.
- У Москві підкреслюють, що Митний союз це, насамперед, економіка. Скільки ж політики,
на Вашу думку, ховається за цим проектом?
- Насправді там навіть нічого не приховано. Цілком очевидно, що його сутність полягає в
спробі підкорити одну за другою незалежні сьогодні пострадянські країни. Україна в цьому
контексті є найбільшим "трофеєм", і думаю, що росіяни сповнені рішучості підпорядкувати її.
Насправді ж питання в тому, чи готові українці відстояти свою незалежність? Тому самі українці
мають визначити те, чи їм бути знову провінцією у складі більшої Росії.
- Як гадаєте, наскільки Ваші погляди у цьому контексті поділяє чинна адміністрація у
Білому Домі?
- Думаю, що мудрі люди в США, які виступають за, так би мовити, більшу Європу, яка
включала б у себе і демократичну Росію та Україну, усвідомлюють, що сьогоднішнє зближення
України з Європою створює умови, які сприятимуть і зближенню Росії з Європою. Якщо не завтра,
то післязавтра. Тому це в інтересах насамперед самої України, але також Росії, а загалом і Європи,
щоб цей процес приєднання України до Європи не саботувався, не переривався і не
перетворювався на спроби підпорядкувати Україну більшій імперській Росії.
- Два роки тому Ви вказували на те, що в Україні, "можливо, розгортаються політичні
репресії". Серед іншого Ви тоді згадували початок справи Тимошенко. Чи не стане підписання
угоди про асоціацію, парадоксально, винагородою владі, що за Вашим же висловом, можливо,
вдавалась до політичних репресій?
- Не думаю, що йдеться про винагороду. Українське керівництво та, звичайно, народ
мають зробити свій власний вибір щодо свого майбутнього. Адже ми не можемо ратувати за
незалежну та демократичну Україну більше, ніж самі українці. Гадаю, що в далекій перспективі це
в інтересах як України, так і Росії, щоби цей процес зближення Сходу Європи з рештою Європи
тривав.
- У російських медіа Вас змальовують лютим ненависником Росії і "архітектором розпаду
СРСР". Як Ви самі ставитеся до цього іміджу?
- Я ніколи не був антиросійськи налаштованим. Ті росіяни, які зі мною знайомі, знають
про це. Я завжди був антисовєтчиком, антиленіністом та антисталіністом. Думаю, що розсудливі
росіяни дедалі більше поділяють схожі погляди. Вони не ненавидять Росію, але є свідомими того
факту, що Росія пережила жахливу трагедію у добу сталінізму.
DW-DE

18.09.2013. Україна
космічний корабель

допомогла

США

запустити

новий

Українські ракетники допомогли США запустити новий вантажний корабель для доставки
вантажів на Міжнародну космічну станцію. Як повідомила прес-служба Державного
конструкторського бюро "Південне", 18 вересня о 17:58 (за Києвом) з Центру космічних польотів на
острові Воллопс у штаті Вірджинія, успішно стартувала двоступенева ракета "Антарес", що вивела
на навколоземну орбіту вантажний корабель Cygnus.
Головним розробником космічного корабля стала приватна американська компанія
Orbital Sciences Corporation. Конструкторське бюро "Південне" розробило основну конструкцію
першого ступеню ракети "Антарес". Його виготовили на Південному машинобудівному заводі у
Дніпропетровську у співпраці з іншими українськими підприємствами Харкова, Києва,
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Запоріжжя та Чернігова, повідомили у "Південному". Українські спеціалісти також брали участь у
підготовці та здійсненні запуску.
Корабель Cygnus має доставити на Міжнародну космічну станцію близько 700 кг вантажу,
зокрема продукти харчування та одяг для членів екіпажу МКС. Це був другий запуск нової ракетиносія. Перший демонстраційний пуск відбувся 22 квітня. Ракета-носій "Антарес" призначена для
доставки вантажів на МКС, а також для запуску комерційних та державних космічних апаратів.
Раніше ці завдання виконували багаторазові кораблі з серії "Шаттл", а також російські
"вантажівки" "Прогрес". Очікується, що корабель Cygnus перебуватиме на МКС близько місяця.
Перед відльотом його наповнять сміттям зі станції, яке потім має згоріти в атмосфері над
південною частиною Тихого океану.
BBC Україна

18.09.2013. У США сподіваються,
здійснити сланцеву революцію

що

Україні

вдасться

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт має намір активно співпрацювати з українською
владою на шляху зміцнення енергетичної незалежності України.
В інтерв'ю агентству "Інтерфакс- Україна" він згадав спільні проекти, спрямовані на
енергоефективність, в рамках USАID роботу над раціоналізацією українського ринку, в тому числі
через реімпорт газу з Європи, поновлювані види енергетики, співробітництво у сфері
диверсифікації джерел постачання ядерного палива для українських АЕС, а також організацію
видобутку сланцевого газу.
За словами Дж.Пайєтта, видобуток сланцевого газу є найбільш революційним напрямом
для України. "У цьому напрямку йдеться про співпрацю з двома великими компаніями Chevron і
Exxon Mobil Corporation. Ці компанії готові принести в Україну найсучасніші технології, ощадні
для навколишнього середовища" , - наголосив дипломат.
За його словами, ці дві приватні компанії безпосередньо ведуть переговори з українським
урядом і в інтересах України мають діяти оперативно. "Для мене очевидно, що світові енергетичні
ринки дуже швидко змінюються. Тому в інтересах України якнайшвидше підписати цю угоду" , підкреслив американський посол.
Він поінформував, що в США вже існує більше 1,2 млн свердловин з видобутку сланцевого
газу і при цьому забруднення підземних вод нульове. "Ця індустрія створила в США більше 700
тисяч нових робочих місць, а ціна на газ становить всього одну третину від ціни в Європі. Наше
Міністерство енергетики стало працювати над видачею ліцензії на експорт власного газу з США
на світові ринки. Тобто ми фактично пожинаємо плоди надбаної енергетичної незалежності. І ми
сподіваємося, що і Україні теж вдасться досягти подібне" , - сказав Дж.Пайєтт.
День

ПОЛЬЩА
09.09.2013. Посол Польщі: Товарообіг між Україною і Польщею
мав би зрости в кілька разів
Товарообіг між Україною і Польщею може бути у кілька разів вищим. Про це у
Дніпропетровську заявив посол Республіки Польща в Україні Генрик Литвин.
«На сьогодні товарообіг між Польщею та Україною становить 8 мільярдів доларів США,
але, якщо подивитися на потенціал України і Польщі, то має бути десь 20-25 мільярдів доларів на
рік. Ми задоволені, що маємо і цю цифру, адже за останні кілька років цей показник виріс. Але,
безумовно, можливості у нас набагато вищі», – зазначив дипломат.
Він також додав, що підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським союзом
допоможе ще кращому розвитку українсько-польських економічних зв’язків. «Сподіваємося, що
договір буде підписано і ми будемо далі розвивати нашу співпрацю», – заявив він.
Водночас відомий польський економіст, автор «Плану економічних реформ» для Польщі,
професор Варшавської школи економіки Лешек Бальцерович додав, що належить до тих поляків,
які «зацікавлені в успіхах незалежної України», передусім – економічних.
Радіо Свобода

09.09.2013. Міністри оборони України та Польщі обговорили у
Севастополі спільні навчання
У Севастополі відбулися двосторонні українсько-польські переговори міністрів оборони
двох держав – Павла Лебедєва та Томаша Семоняка. Головна мета зустрічі - визначення
актуального стану та перспектив подальшого розвитку двостороннього співробітництва в
оборонній сфері. Про це повідомили в управлінні преси та інформації Міноборони.
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За словами Міністра оборони України Павла Лебедєва, під час переговорів було обговорено
як низку питань військово-технічного співробітництва, так і колективної безпеки, а також
проведення спільних навчань.
"Серед багатьох інших питань ми обговорили питання створення українсько-польсколитовської бригади, – зазначив Павло Лебедєв. – Планується, що до кінця поточного року ця
пропозиція буде винесена на розгляд Верховної Ради України. Це, у першу чергу, один з кроків на
шляху розвитку євроінтеграційних процесів в Україні".
Своєю чергою міністр національної оборони Республіки Польща Томаш Семоняк
відзначив: "Польща високо оцінює рівень військового співробітництва України з силами НАТО та
Європейського Союзу. Як вже зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв, ми плануємо до
кінця року завершити процес створення українсько-польсько-литовської бригади. Цей крок
підтверджує, що європейський курс України наповнюється конкретними діями".
Крім того, сторони домовилися , що представники Збройних Сил України братимуть участь
у масштабних міжнародних навчаннях, що відбудуться у Польщі в листопаді цього року. Томаш
Семоняк запросив Міністра оборони України Павла Лебедєва відвідати Польщу, аби ознайомитися
з проведенням цих навчань.
УНН

11.09.2013. Заступник голови МЗС Польщі: Україна може
залишитися за межами і ЄС, і МС
Україні рано або пізно доведеться обирати між ЄС і Митним союзом через законодавство. В
обох союзах Україна не зможе існувати, оскільки вона не може ухвалювати суперечливі закони.
Звичайно, Київ може залишитися за межами одного й іншого. Про це сказала заступник голови
МЗС Польщі Катажина Пельчинська.
"Поступово утворюються два юридичні простори. Якщо Київ все-таки готовий прийняти
рішення уже не тільки про співробітництво, але й про інтеграцію, тоді це пов'язане із прийняттям
закону", – сказала заступник міністра в інтерв’ю російському Комерсанту.
"Євросоюз має спільну законодавчу базу. І інтеграція із цим простором означає прийняття
в якійсь мірі цієї бази. А, наскільки мені відомо, інтеграція з Митним союзом – це теж прийняття
законодавчої бази, яка в деяких пунктах суперечить законодавству ЄС", – зауважила вона.
"Тут настане такий момент, коли Києву доведеться вирішувати: залишитися поза тим і
іншим або приймати рішення щодо інтеграції, прийняти законодавство ЄС або Митного союзу", –
додала заступник міністра.
При цьому К. Пельчинска зазначила, що "усі розуміють, що Київ має тісно співробітничати
й з Росією, і з Євросоюзом".
"З таким географічним положенням, з такими тісними політичними, економічними,
суспільними й культурними зв'язками в України просто немає іншого виходу", – сказала вона.
Eu.prostir

ЛИТВА
13.09.2013. Україна має сама зробити вибір щодо євроінтеграції
- посол Литви
Україна має сама зробити вибір щодо подальшого політичного курсу.
Про це на зустрічі зі студентами Харківського національного університету ім. Каразіна
сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас Вайтєкунас.
"Ви маєте самі зробити свій вибір, бо це ваше життя та ваше майбутнє. Ми можемо вам
допомогти, поділитися досвідом, оскільки в 2004 році ми теж робили вибір, коли Литва стала
членом Європейського союзу. Ми робили помилки, ми можемо розповісти і про успіх, і про
помилки", - сказав він.
У ході спілкування зі студентами посол говорив про те, що означає належати до
європейського простору та про підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Обговорення відбувалося в рамках проекту "Ідея Європи", організованого ініціативною
групою "Першого грудня".
Укрінформ

19.09.2013. Посол Литви: ЄС не ставить вирішення "питання
Тимошенко" як умову для угоди
Угоду про асоціацію Україна-ЄС буде успішно підписано на саміті Східного партнерства у
листопаді. У цьому переконаний посол Литви в Україні Пятрас Вайтекунас. «Україна вже зробила
величезний прогрес і кожного дня робить значні кроки з виконання критеріїв. Моя особиста
думка, що в листопаді у Вільнюсі угоду буде успішно підписано", - заявив посол.
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На запитання, чи стане обов'язковою умовою для підписання угоди вирішення питання
ув'язненої екс-прем'єра Юлії Тимошенко, чи не стане це питання перешкодою для підписання
угоди, П. Вайтекунас відповів: "Європейський Союз не ставить це умовою". "Ця умова ширша:
справедливість - для всіх, закони - для всіх. Європейський Союз ставить вимоги відповідності
норм і законів України нормам та стандартам Європейського Союзу. Також йдеться і про
декриміналізацію низки статей Кримінального кодексу, що також відповідало б нормам
Європейського Союзу", - пояснив він.
При цьому П. Вайтекунас зазначив, що підпис під угодою мають поставити 28 країн ЄС, і
Україні наявні перешкоди "потрібно усувати вже зараз, оскільки час має дуже велике значення, і
країни-члени ЄС вирішуватимуть питання підписання угоди зараз". Нагадаємо, що 18 вересня
2013 року Кабмін схвалив проект угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Eu.prostir

НІМЕЧЧИНА
13.09.2013. Німецький бізнес покладає великі сподівання на
асоціацію між Україною і ЄС
Представники ділових кіл Німеччини виступають за підписання у листопаді Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС. Від цього кроку вони очікують покращення бізнес-клімату та
зростання товарообігу.
Попри те, що Україна вже багато років офіційно називає європейську інтеграцію головним
політичним пріоритетом, до європейських умов ведення бізнесу країні ще дуже далеко. Згідно з
рейтингом Світового банку Doing Business, країна посідає 137 місце у світі, слідом за такими
африканськими країнами як Танзанія або Лесото. Особливо скрутна ситуація, зазначають
експерти Світового банку, зокрема, у таких сферах як міжнародна торгівля, податкова система та
захист прав інвесторів. Нині, переконані представники німецького бізнесу, країна постала перед
шансом нарешті докорінно змінити ситуацію.
Делегат німецької економіки в Україні Александер Маркус наголошує: підписання Угоди
про асоціацію та глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС стане "потужним позитивним
сигналом" іноземним інвесторам. Водночас, зазначає Маркус, підписання – це лише початок
тривалого шляху запровадження в економічній сфері норм і стандартів Євросоюзу. "Німецькі
фірми пов’язують із цими реформами сподівання на те, що вже за декілька років Україна постане
не колишньою країною Радянського Союзу, а країною, яка йде в напрямку ЄС – туди, де інвестори
добре знаються на стандартах і правилах технічного регулювання, де вони можуть бути певні
щодо сприятливих умов ведення бізнесу, бо вони знають правила гри", - сказав Александер
Маркус в інтерв’ю Deutsche Welle.
Політичні реформи як наслідок економічного зближення?
Одним з головних лобістів Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною у
Берліні є Східний комітет німецької економіки. У цьому об'єднанні переконані, що така угода
полегшить життя бізнесу і дозволить суттєво збільшити товарообіг між Україною і Німеччиною. А
тенденції у цьому сенсі наразі невтішні: зокрема, за перше півріччя 2013 року обсяги торгівлі між
країнами скоротилися майже на три відсотки.
Виконавчий директор комітету Райнер Лінднер у розмові з DW висловив переконання, що
угоду на саміті східного партнерства у Вільнюсі треба підписувати – попри те, що Україна далека
від європейських стандартів демократії та правової держави. "Йдеться про зняття торговельних
бар’єрів. Це був би поштовх до розвитку країни. Ми сподіваємося, що політичні реформи, які є
важливими для України, будуть втілюватися паралельно до цих економічних зусиль", - зазначив
Лінднер. Адже, за його словами, без політичних перетворень, у тому числі скерованих на
зниження рівня корупції, зробити українську економіку конкурентоздатною буде вкрай важко.
Кінець протекціонізму?
Низька конкурентоздатність української економіки вже нині призвела до хронічного
дефіциту поточного рахунку торговельного балансу. Рано чи пізно це може відбитися на
стабільності курсу гривні, попереджають економісти. Український уряд поки не вигадав нічого
кращого, ніж відмежовувати ринок протекціоністськими заходами. Зокрема, навесні було
запроваджено захисні мита на імпортні автомобілі. Делегат німецької економіки Александер
Маркус наголошує, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС негайно покладе край спецмитам та
іншим перепонам у торгівлі.
"Правила вільної торгівлі з ЄС діятимуть одразу після підписання угоди, ще до того, як
буде завершено процес ратифікації документу країнами-членами ЄС. Для економіки головне якнайшвидше запровадження європейських правил. Ми сподіваємося на це", - зазначає Маркус.
Як і Райнер Лінднер, він переконаний, що замість того, щоб відмежовуватися від решти світу
митними бар’єрами, Україна має підвищувати конкурентоздатність власних товарів на
міжнародних ринках своєю відкритістю. "Ще важливішою за інвестування капіталу у сучасному
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світі стає передача технологій", - каже Лінднер. За його словами, німецька промисловість вбачає
для себе великі можливості у модернізації найбільш перспективних галузей української
економіки - машинобудування, аграрного сектору і сфери послуг.
Закритість гальмує розвиток
Що таке український протекціонізм, добре знає Вольфрам Ребок. Партнер юридичної
фірми Arzinger консультує німецькі підприємства, які зацікавлені вести бізнес в Україні. Його
головна спеціалізація – альтернативна енергетика. Коли декілька років тому в Україні ухвалили
закон про "зелений тариф", Ребок побачив у цьому величезний шанс для німецьких виробників
сонячних батарей та вітрових генераторів.
Утім, не так сталося, як гадалося. "Відновлювальна енергетика в Україні як сфера для
бізнесу відмирає. Адже за законом "зелений тариф" отримують лише ті виробники, які можуть
довести, що їхні виробничі потужності принаймні на третину складаються з деталей українського
виробництва. Але ж при цьому українського виробництва як такого практично не існує", констатує Ребок, який за сумісництвом є співголовою Європейсько-української енергетичної
асоціації.
Німецький юрист не очікує від Угоди про асоціацію швидких реформ в Україні. Але одне
питання його дуже хвилює: підписання цього документу має зняти бар’єри для використання
німецького обладнання і технологій у "зеленій" енергетиці. Поки ж в Україні інвестори у цій
галузі не мають вибору між українським та німецьким чи, скажімо, французьким обладнанням.
Щоб отримати вигідний тариф, треба купити устаткування одного-єдиного виробника. "Це не
сприяє ані притоку інвестицій, ані розвитку технологій", - підсумовує Вольфрам Ребок.
DW-DE

16.09.2013. Посол Німеччини похвалив депутатів Ради за
спільну роботу для асоціації
Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль вітає прийняття Верховною Радою необхідних
законопроектів для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного
партнерства" у Вільнюсі.
"Я із задоволенням хочу зазначити, що зараз ми спостерігаємо за тим, як у Верховній Раді
всі політичні сили спільно працюють над досягненням цієї мети у плані того, що конструктивно
приймаються всі закони", - сказав пан посол журналістам у неділю, 15 вересня.
Водночас Крістоф Вайль зазначив, що Україна ще не виконала всі побажання, і ЄС очікує
виконання Україною всіх необхідних критеріїв, озвучених Радою міністрів ЄС у грудні 2012 року.
13 вересня президент Віктор Янукович вказав на досягнення Україною всіх критеріїв,
необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Eu.prostir

20.09.2013. Захист ядерних матеріалів в Україні підвищують за
підтримки Німеччини
Українські і німецькі фахівці завершують роботу над проектом із захисту радіоактивних
джерел. Підвищити ядерну безпеку в Україні - головна мета проекту, профінансованого урядом
ФРН.
Майже п’ять мільйонів євро – такий німецький внесок у захист ядерних матеріалів і
радіоактивних джерел в Україні. У рамках Глобального партнерства G8 проти розповсюдження
зброї та матеріалів масового знищення. У жовтні завершується проект співпраці Німеччини та
України у цій сфері. Німецьким коштом посилили фізичний захист, модернізували і
переобладнали українське держпідприємство "Ізотоп". Підприємство постачає джерела
іонізуючого випромінювання для потреб медицини, промисловості, науки. Наприклад, для
діагностичних процедур і лікування онкологічних захворювань, для променевої гамма-терапії.
Як сказав посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, "Ізотоп" переобладнали на "фортецю
за сучасними високотехнологічними стандартами". Проект виконували німецькі, українські і
чеські компанії. Представник німецького МЗС Бернд Ріннерт наголошує, що у разі недбалого
поводження з радіоактивними джерелами ризики дуже високі. "Наскільки буде гарантована
безпека ядерних матеріалів тут, настільки безпечніше буде у решті Європи, в тому числі у
Німеччині. Нам вдалось зробити Україну більш безпечним місцем", - сказав Ріннерт журналістам,
представляючи результати проекту.
Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна каже, що у зв'язку зі зростаючою
терористичною загрозою в усьому світі тема фізичного захисту ядерних об'єктів стає дедалі
актуальнішою. "Раніше приділяли увагу більше ядерним установкам, реакторам. Тим більш проект
вчасний, бо на "Ізотопі" була дуже примітивна система захисту, окрім огорожі – нічого, навіть
відеокамер, не було", - констатує Кошарна.
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Керівник проекту Торстен Майер звертає увагу на те, що українське підприємство не
виробляє джерела іонізуючого випромінювання, а імпортує їх. А засоби фізичного захисту джерел
донедавна були дуже вразливими і далекими від сучасних норм. "Використані джерела перевозили
Києвом через Дніпро у камерах, яким вже по 50 років, і маршрутом через два мости, який не
можна було змінювати", - каже фахівець. За словами Майера, такі умови транспортування
становили небезпеку для населення, а ядерні матеріали могли просто викрасти. Заступник
директора "Ізотопа" Олексій Шевцов підтверджує, що основне обладнання працює з 1968 року і за
цей час морально та фізично застаріло.
Голова громадської ради Держатомрегулювання Олексій Толкачов упевнений, що
реалізувати цей проект слід було вже давно, адже в медицині та промисловості Україна
використовує величезну кількість джерел іонізуючого випромінювання. "Це питання національної
безпеки. Тепер ми маємо вищий рівень технологій та розробок. Прикро, що в України постійно
немає грошей на стратегічно важливі питання", - зауважує Толкачов.
Заступниця голови Держатомрегулювання Ольга Макаровська зазначає, що наступним
міжнародним проектом у сфері ядерної безпеки може стати оптимізація системи контролю за
трансопртуванням джерел іонізуючого випромінювання. Водночас, експертка Ольга Кошарна
зауважує, що обсяги західної допомоги у сфері захисту ядерних матеріалів зменшуються. На її
погляд, Україні не варто очікувати, що західні партнери весь час фінансуватимуть такі проекти, а
підтримувати системи фізичного захисту у відповідності до міжнародних норм - обов'язок
української сторони.
DW.DE

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
18.09.2013. Британія підтримує асоціацію України та ЄС
Великобританія ратифікує угоду про створення торгової асоціації з Україною. Про це
заявив заступник міністра у справах Європи Міністерства закордонних справ Великобританії
Девід Лідінгтон.
У листопаді у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, на якому Україна може
підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію. Але деякі експерти висловлюють сумнів щодо того,
ратифікують цю угоду національні парламенти країн ЄС чи ні.
На питання про те, яку позицію в цьому питанні займе Великобританія, Девід Лідінгтон
відповів, що більшість британських парламентаріїв підтримують євроінтеграційні прагнення
України.
Українська правда

НОРВЕГІЯ
18.09.2013. Асоціація здатна змінити Україну, - посол Норвегії
Євроінтеграція здатна змінити життя в Україні дуже сильно. Про це сьогодні заявив Йон
Елведал Фредріксен - посол держави Норвегія в Україні. За його словами, Україна є частиною
Європи і дуже важлива для Євросоюзу. І угода про вільну торгівлю - це дуже важлива частина для
євроінтеграції. Тому Норвегія - за те, щоб ЗВТ почала працювати і якнайшвидше. Також Україна
важлива і енергобезпека, яку можна підсилити за допомогою Брюсселя. Те ж стосується і
енергетичної безпеки, і безпеки України в цілому.
Посол додав, що у вересні держави Балтійсько-Скандинавського регіону підписали
підтримку угоди про асоціацію ЄС та України. Угода за умови виконання Україною трьох основних
вимог повинен бути підписаний у листопаді.
УРА-інформ

МЕКСИКА
17.09.2013. Мексика поки не хоче вільної торгівлі з Україною
Мексика не бачить необхідності введення зони вільної торгівлі з Україною в найближчій
перспективі. Про це сказала посол Мексики в Україні Беренісе Рендон Талавера в інтерв'ю
виданню "День". "Обсяги товарообігу з Україною не настільки великі, щоб ставити питання про
прийняття угоди про зону вільної торгівлі. За останніми даними, обсяг торгівлі за 2012 рік
становив 305 млн доларів", - зазначила вона.
За словами мексиканського посла, велика частина цього обсягу припадає на продукцію, яку
Мексика купує у України. Так Талавера зазначила, що Мексика купує турбіни для
гідроелектростанцій, мінеральні добрива. "Минулого року наш президент відкрив велику дамбу в
Мексиці, яка працює на українському обладнанні", - додала посол.
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При цьому, за її словами, в Україні мексиканська компанія Gruma вклала гроші в завод з
переробки кукурудзи в Черкасах. Вона повідомила, що країни працюють над збільшенням
товарообігу.
Так, за її словами, сторони зараз ведуть переговори щодо угоди про захист інвестицій,
готують проведення міжурядової комісії з торгівлі та інвестицій, а також бізнес -форуму, які
планують провести в листопаді."Ми можемо мати угоду про зону вільної торгівлі, якщо обсяги
торгівлі достатньо виростуть... Я думаю це буде в довгостроковій перспективі" , - додала Талавера.
Вона зазначила, що потенціал співпраці між країнами великий, проте проблемою є відстань.
Українська правда
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