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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ОСТАННІЙ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ ВИПРАВИТИ СИТУАЦІЮ – ДО
18 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ: ЧИ ЗМОЖЕ ОФІЦІЙНИЙ КИЇВ
СКОРИСТАТИСЯ НИМ?
21 жовтня 2013 року у Люксембурзі відбулося засідання Ради Європейського
Союзу з міжнародних справ. Хоча дане засідання неодноразово називали
«історичним» та «вирішальним» для України, таким воно не стало. Рішення Ради
ЄС про готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС не було
прийнято. Києву надали чергову відстрочку, при цьому знову наголосили на
проблемних питаннях.
Найбільші проблеми виявилися в двох пунктах «списку Фюле»: поліпшення
бізнес-клімату та подолання наслідків вибіркового правосуддя. В даному аспекті
варто підкреслити, що хоча ЄС наголошує на регресі у сфері бізнес-клімату, проте
він готовий закрити очі на це, а ось питання Ю.Тимошенко фактично стало
єдиною умовою підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом в листопаді 2013 року. Більше того, Міністр закордонних справ Польщі
Радослав Сікорський заявив, що існує принаймні три країни (Великобританія,
Нідерланди і Швеція), які не схвалять підписання Угоди про асоціацію без
вирішення питання Юлії Тимошенко.
В момент, коли ЄС пішов на поступки Україні і запропонував кілька
компромісних варіантів вирішення проблеми Ю.Тимошенко, Президент
В.Янукович повністю зняв з себе відповідальність та переклав її на Верховну Раду
України. 21 жовтня він заявив, що Юлію Тимошенко можна буде звільнити
завдяки ухваленню необхідного закону, проект якого вже розглядають. Але при
цьому, 24 жовтня Комісія з помилування при Президентові не розглядала
питання Тимошенко. Як пояснила перший заступник міністра юстиції Інна
Ємельянова, це питання не розглядалося комісією, оскільки ніхто не бачив
відповідних клопотань.1
Повідомляється, що Верховна Рада України на наступному пленарному тижні
розгляне три законопроекти про можливість лікування ув'язнених за кордоном,
які зможуть вирішити питання екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Зараз є два
документи, які б дозволили звільнити Тимошенко і дати їй їй можливість виїхати
на лікування за кордон - законопроекти Сергія Міщенка та Анжеліки Лабунської.

1Американський

експерт: втрата влади загрожує Януковичу арештом через корупцію http://tyzhden.ua/News/92665
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Зокрема депутат Анжеліка Лабунська (позафракційна) пропонує дозволити
лікування ув'язнених за кордоном за рішенням суду з одночасним звільненням
засудженого від відбування покарання. Рішення про лікування за кордоном
засудженого приймає суд, за умови, що протягом не менше року засуджений
безперервно проходив лікування в Україні за межами пенітенціарних установ, і
таке лікування не привело до повного одужання засудженого.
Крім того, депутат Сергій Міщенко (позафракційний) також запропонував
дозволити виїзд засудженого для лікування за кордон при рішенні суду про
відстрочку відбування ним покарання. При цьому засуджений зобов'язується
прибути для подальшого відбування покарання після його одужання, але не
пізніше терміну, встановленого судом, або у разі скасування судом відстрочки
відбування покарання.2 Основна проблема полягає в тому, що жоден з цих
варіантів лікування Тимошенко не дасть їй можливості повернутися в Україну та
прийняти участь у виборах президента.
В результаті, 24 жовтня три опозиційні фракції внесли власний законопроект
щодо вирішення «питання Тимошенко», який за словами Арсенія Яценюка
відповідає критеріям, визначеним Радою міністрів закордонних справ ЄС
10 грудня 2012 року. Він не є індивідуальним актом законодавства і передбачає
заборону політичних переслідувань по відношенню до будь-якої особи, яка в
Євросуді з прав людини отримала рішення, що базується на порушенні пункту 18
базової конвенції про права людини3
Таким чином, Президент України В.Янукович поклав усю відповідальність на
Верховну Раду України. У випадку, якщо Верховна Рада не затвердить жоден
законопроект, з огляду на обставини, це стане рішенням народу, оскільки народні
депутати обрані громадянами України. Такий маневр має на меті розподілити
відповідальність на випадок невдачі у Вільнюсі.
Над вирішенням питання Тимошенко вже більше року працює місія
Європейського парламенту у складі колишнього Президента Польщі Александра
Квасневського та колишнього керівника Ради Європи Пата Кокса. Робота Комісії в
котрий раз була подовжена аж до 15 листопада 2013 року. Фактично, від рішення
даної Комісії буде залежати майбутня доля підписання Угоди про асоціацію. 18
листопада заплановано провести останнє засідання Ради ЄС перед Вільнюськім
самітом, на якому буде прийнято доленосне рішення для України. Саме рішення
Кокса - Квасневського стане останньою крапкою у питанні підписання Угоди про
Асоціацію. У випадку, якщо на цій останній зустрічі міністри визнають, що
Україною не виконано всі умови, скоріш за все безпосередньо на Саміті Східного
партнерства свої позиції країни не змінять. При цьому варто наголосити, що для
блокування підписання Угоди достатньо всього одного голосу проти.
Отже, ЄС готовий іти на максимальні поступки та компроміси з Україною,
тому, скоріш за все, який би законопроект не був би прийнятий Верховною Радою
щодо «питання Тимошенко», це стане поштовхом для Євросоюзу до підписання
Угоди про асоціацію. Крім того, чим довше Україна тягне з вирішенням цієї
проблеми, тим менша вірогідність позитивного сценарію для України.
В результаті, за підсумками 24 візиту до України Олександра Квасневського
та Пета Кокса на сайті Представництва ЄС в Україні було опубліковано заяву щодо
рішення питання Ю.Тимошенко: «Наша місія вивчила всі законопроекти щодо
лікування засуджених осіб за кордоном. Ми дійшли висновку, що законопроект
п. Лабунської являє собою найкращу основу, на якій слід створювати та шукати
2Опозиційний

законопроект про помилування Тимошенко зареєстрований у парламенті.http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1618535-opozicijnij-zakonoproekt-pro-pomiluvannyatimoshenko-zareestrovanij-u-parlamenti
3Опозиція пропонує свій закон для амністії Тимошенко. http://www.pravda.com.ua/news/2013/10/24/7000601/
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необхідний консенсус між проурядовими та опозиційними партіями. Ми
звертаємося із щирим проханням докласти всіх зусиль, щоб завершити роботу з
цього термінового питання якомога скоріше».
Останній шанс для України виправити ситуацію – до 18 листопада 2013 року.
Але, треба підкреслити, що кроки, що здійснюються в «гарячці» та в останній
момент не посилять становище України на Вільнюському саміті в листопаді 2013
року. Європейський Союз висловив одну критичну вимогу, яку або Україна
виконає та підписання Угоди відбудеться, або не виконає, і доведеться
застосовувати різноманітні «плани Б», що в будь-якому випадку не піде на
користь ні Україні, ні Європейському Союзу. В такій ситуації у виграші
залишиться тільки Російська Федерація, яка в свою чергу з кожним днем посилює
тиск на країни Східного партнерства, і особливо на Україну.
СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
21.10.2013.Рішення про готовність
асоціацію між Україною і ЄС відкладається

підписати

угоду

про

Рішення Ради Європейського союзу про готовність підписати угоду про асоціацію між
Україною і ЄС не буде прийняте в понеділок, як раніше очікувалося. Про це повідомляє
«Коммерсанть-Украина».
Засідання Ради ЄС з міжнародних справ, яке почалося зранку 21 жовтня в Люксембурзі,
впродовж декількох місяців називали «історичним» і «вирішальним» для України.
Однак прогрес по «критерію Тимошенко» так і не був досягнутий.
Минулого тижня Євросоюз офіційно визнав, що 21 жовтня рішення про підписання
асоціації з Україною прийняти не вдасться.
А для того щоб не відповідати Києву офіційною відмовою, Рада ЄС вирішила дати
відстрочку для проведення реформ, що залишилися.
«Коли політична воля для підписання з’явиться, рада має затвердити мандат на
підписання з боку Європейського союзу. Цей юридичний акт має бути прийнятий на засіданні
ради в листопаді»,- заявила прес-секретар Ради ЄС Сюзанна Кіфер.
До вільнюського саміту заплановане лише одне засідання цього органа на рівні міністрів
закордонних справ, яке відбудеться 18 листопада.
Найгірша ситуація склалася з виконанням двох пунктів «списку Фюле», у яких від Києва
було потрібно поліпшити бізнес-клімат і подолати наслідки вибіркового правосуддя.
«У ситуації з бізнес-кліматом не просто немає прогресу – там явний регрес у порівнянні з
2012 роком»,- заявив високопоставлений західний дипломат, акредитований у Києві.
Однак у Євросоюзі готові закрити очі на цю проблему. Важлива вимога ЄС – почати
реформу прокуратури, але тут зусилля влади відповідають європейським очікуванням.
Фактично єдиною умовою підписання УА залишається звільнення Юлії Тимошенко.
У Брюсселі вже почалася дискусія про можливість знову відкласти крайній строк ухвалення
рішення про підписання УА у випадку, якщо на листопадовій зустрічі міністри закордонних справ
країн-членів ЄС не прийдуть до консенсусу.
Європейська Україна

21.10.2013. Асоціація між Україною та ЄС є найважливішою
метою для нас - Глава МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс впевнений, що підписання Україною
УгодипроасоціаціюзЄвросоюзомєнадзвичайно важливим питанням для Європи. Про це він заявив
в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє УНН.
Водночас міністр зауважив, що українській владі слід поквапитися із виконанням
необхідних критеріїв до Вільнюського саміту.
“Часу залишається все менше і менше — всього лише п’ять тижнів і я б не ризикував. Так як
інвестовано багато і політичного капіталу, і часу — пора зібратися і довести справу до кінця. Треба,
щоб був успіх, і щоб ми змогли підписати Угоду про асоціацію. Це залишається найважливішою
спільною метою для всіх нас” , - сказав Л. Лінкявічюс.
Також очільник литовського МЗС визнав, що Україна досягла певного прогресу у
підготовці до підписання угоди, однак застеріг владу від відтягування розв’язку проблеми
вибіркового правосуддя, зазначивши, що “це треба втілити до саміту, адже тут потрібні позитивні
результати”.
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21.10.2013. Польща: Асоціація буде або в листопаді, або вже без
Януковича
Якщо Україна не підпише в листопаді угоду про асоціацію з ЄС, це питання постане знову
після виборів президента 2015 року, каже міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Президент Янукович повинен вирішити, чи хоче він іти на вибори з підписаною угодою та
відповідною роллю в історії України та Європи", - цитує інтерв'ю Сікорського польському
тижневику Wprost BBC Україна.
За його словами, в Україні йде пошук вирішення ситуації з Юлією Тимошенко, але
залишається на це "все менше часу".
"Якщо б Україна знехтувала думкою деяких країн-членів ЄС, таких як Голландія та
Німеччина, які вважають випадок Тимошенко символом застосування виборчого правосуддя, то
вона б дуже ризикувала. Президент Янукович точно знає, який ризик поразки відразу перед
фінішем він візьме на себе, якщо не вирішить це питання", - сказав міністр.
Одним із варіантів може бути часткове помилування екс-прем'єр-міністра, говорить
Сікорський.
"Польща вважає, що ув'язнені мають право на результативне лікування, і потрібно слухати
саму Юлію Тимошенко, яка каже, що її особистість не має бути перешкодою", - додав він.
"Президент Янукович - це дуже хороший переговорник. Але, я боюся, що він недооцінить
візантійський спосіб ухвалення рішень в ЄС", - сказав міністр.
Він нагадав, що до саміту у Вільнюсі залишилося всього дві зустрічі міністрів закордонних
справ країн ЄС - 21 жовтня та 18 листопада, напередодні саміту.
"Якщо на цій останній зустрічі міністри визнають, що виконані не всі умови - а для вето
досить одного голосу - пізніше вони своєї позиції вже не змінять", - сказав Сікорський.
ICTV

21.10.2013. Заява трьох країн ЄС щодо асоціації – шантаж, –
експерт
Заява про те, що Великобританія, Нідерланди і Швеція не приймуть позитивного щодо
підписання угоди про асоціацію без вирішення питання екс-прем'єра Юлії Тимошенко, є
шантажем. Таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов.
"Західні політики, можливо, не кращі, аніж наші. Але вони змушені озиратися на
громадську думку і на сприйняття ситуації журналістами та опонентами. Ризик втрати політичного
обличчя та виявитися лохом, якого обіграли у наперстки на єнакіївському вокзалі, є потужною
рушійною силою для прийняття рішення», – цитує політолога Gazeta.ua.
За його словами, якщо ж Мальта заявить про те, що без Тимошенко питання не
вирішується, вона здатна його заблокувати. «Я не радив би українській владі гратися у наперстки з
такими політиками як Кокс та Меркель. Це великий ризик залишитися біля розбитого корита.
Тоді в грудні доведеться йти до Москви», - зазначив Золотарьов.
За словами експерта, питання, коли випустять Тимошенко, можна прирівняти до того,
коли звільнять прем'єра Миколу Азарова.
"Все залежить від однієї людини і від тарганів, які бігають у неї в голові. Тому тут відповідь
не можна спрогнозувати. Є інститут помилування. Для того, аби ним скористатися, Януковичу
потрібні аркуш паперу та ручка – все. Але він боїться виявитися слабким в очах своїх виборців –
людиною, яку нахилили. Він колись казав, що Донбас ніколи не поставлять на коліна. Тому острах
стати чужим є потужною мотивацією для Януковича. Хоча він сам себе загнав у це складне
становище. Рішення про ув'язнення Тимошенко було політичним. Тому як загнав себе, так треба і
виходити", - наголосив Золотарьов.
Нагадаємо, що три країни ЄС (Нідерланди, Великобританія і Швеція, – ред.) уже заявили,
що не приймуть позитивного рішення про підписання угоди про асоціацію без вирішення питання
екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
21 жовтня президент України Віктор Янукович після зустрічі з президентом Чехії Мілошем
Земаном сказав, що Юлію Тимошенко можна буде звільнити завдяки ухваленню необхідного
закону, проект якого вже розглядають.
У листопаді 2013 року на Вільнюському саміті Україна і Європейський Союз планують
підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Одна з умов підписання угоди – звільнення
Юлії Тимошенко, яку 11 жовтня 2011 року суд засудив до 7 років позбавлення волі.
golos.ua
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21.10.2013. Сікорський: без звільнення Тимошенко угоду з ЄС не
схвалять три країни
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що існує принаймні три
країни, які не схвалять підписання Угоди про асоціацію з Україною без вирішення питання Юлії
Тимошенко.
За його словами, цими країнами є Нідерланди, Великобританія та Швеція.
"Я хотів би застерегти українську владу щодо голосів кількох важливих членів ЄС, які
говорять про те, що без вирішення "справи Тимошенко" їхні країни, скоріш за все, позитивного
рішення не ухвалять", - заявив пан Сікорський у Люксембурзі, де відбувалося засідання
Європейської Ради на рівні міністрів закордонних справ.
Голова МЗС Польщі, який був присутній на зустрічі "Групи друзів України" за участі
керівника українського міністерства закордонних справ Леоніда Кожари, також висловив
переконання, що "шанс успіху "Східного партнерства" у Вільнюсі є".
Водночас комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан
Фюле закликав українську владу докласти додаткових зусиль для позитивного рішення Ради ЄС
щодо підписання Угоди про асоціацію.
"Штефан Фюле поінформував про результати засідання Ради ЄС із закордонних справ, в
ході якого міністри закордонних справ держав-членів ЄС відзначили прогрес, досягнутий
українською стороною у реалізації критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС 10 грудня 2012
року", - повідомили у міністерстві закордонних справ України після зустрічі єврокомісара з
керівником МЗС Леонідом Кожарою у Люксембурзі, яка відбулася 21 жовтня.
Не лише Тимошенко
Представники країн-членів Євросоюзу, однак, наголосили, що позитивний для України
результат на саміті у Вільнюсі залежить не тільки від вирішення проблеми ув'язненого експрем'єра.
"Питання Тимошенко - лише одне із багатьох", - заявив голова МЗС Великобританії Вільям
Хейг.
За його словами, справа не тільки в одній людині, а у тому, "які важливі реформи
проводять, наскільки успішно" в Україні.
"Ідеться про вибіркове правосуддя, зміни виборчого законодавства та судову реформу", зазначив він.
Своєю чергою міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що просто "лікарняні
канікули" у Німеччині для Юлії Тимошенко без її помилування не є вирішенням проблеми: "Якщо
вона пройде курс лікування у Німеччині, що буде далі? Чи вимагатиме Україна, аби вона знову
поверталася до в'язниці?".
Згідно з раніше озвученими планами, міністри закордонних справ ЄС мали схвалити
підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Україною саме у Люксембурзі,
але там вирішили відкласти остаточне ухвалення цього питання до 18 листопада.
Саміт "Східного партнерства", на якому розглядатимуть підписання Угоди про асоціацію
між Україною та Євросоюзом, відбудеться у Вільнюсі наприкінці листопада.
BBC Україна

22.10.2013. Фюле закликав українську
додаткових зусиль для "асоціації" з ЄС

владу

докласти

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле
закликав українську владу докласти додаткових зусиль для позитивного рішення Ради ЄС щодо
підписання Угоди про асоціацію, повідомляє ВВС Україна.
Як повідомили у міністерстві закордонних справ України, про це єврокомісар заявив на
зустрічі з керівником МЗС Леонідом Кожарою у Люксембурзі.
"Штефан Фюле поінформував про результати засідання Ради ЄС із закордонних справ, в
ході якого міністри закордонних справ держав-членів ЄС відзначили прогрес, досягнутий
українською стороною у реалізації критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС 10 грудня 2012
року", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні також наголосили, що пан Кожара "запевнив комісара ЄС у рішучій
готовності керівництва України забезпечити подальший відчутний прогрес" у виконанні
поставлених перед Україною завдань.
У вівторок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський и заявив, що існує
принаймні три країни, які не схвалять підписання Угоди про асоціацію з Україною без вирішення
питання ув'язненої екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
День
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22.10.2013. Україна змінить геополітичний розклад у східній
Європі після підписання Угоди з ЄС - політолог
Європейський Союз знає, на що він йде, коли підписуватиме Угоду про Асоціацію з
Україною. Інтереси обох сторін збігаються, і тому, жодних непередбачуваних ситуації з боку ЄС на
саміті Східного Партнерства не має відбутись. Таку думку висловив УНН Голова “Громадянського
Комітету Національного Порятунку” Павло Нусс.
За його словами, навіть у статусі асоційованого члена ЄС Україна здатна не тільки
модернізувати власну економіку, а змінити геополітичний розклад у східній Європі. Нусс
переконаний, Україна стане захисником Європейських інтересів від Росії.
“Ми звикли до тих стереотипів, які сьогодні вкрай неактуальні, філософія змінила світ, а
політика стала кардинально іншою ніж, наприклад у 90-ті роки, і говорити про те, що Україна
слабкий геополітичний гравець — дуже некомпетентно та наївно.
Саме євроінтеграційний стимул, який рухає сьогоденням нашої країни, дав зрозуміти, що
ми сильні, а Україна вагомий гравець на міжнародній арені. Без перебільшення, але треба визнати
за факт те, що Європейський Союз не менше зацікавлений в нас ніж ми в ньому. Україна — це
гарант захисту Європейських інтересів в зоні Митного Союзу та Росії як окремої одиниці.
Погоджуюсь з ти, що до моменту „Х“, коли ми почнемо виконувати свої прямі функції як
європейська країна, навіть з асоційованим статусом, має пройти чимало часу, але не так багато, як
цього хотілося б Кремлю. Україна має модернізуватися по вертикалі та горизонталі, змінити умови
для розвитку середнього та великого бізнесу, долучитися до світового клубу аграрних країн, стати
привабливим партнером для інвесторів та транснаціональних кампаній, все це не так вже і важко
реалізувати у стислий час. Ми здатні змінитися на краще, і ці прагнення присутні в суспільстві” —
зазначив експерт.
На переконання П.Нусса, угода про Асоціацію буде підписана, незважаючи на
внутрішньополітичні фактори.
“Повідомлення про те, що на Саміті Східного партнерства можуть бути проблеми —
особисто я розглядаю як черговий стимул для влади, не більш того. Незважаючи на внутрішньополітичні фактори, які на перший погляд стоять на шляху інтеграції , Угоду буде підписано, та
підтримано усіма країнами. Кожен європейський політик усвідомлює, що політичні плани та доля
однієї людини не можуть впливати на рішення, яке змінить європейську геополітику. Більш того,
якщо навіть розглядати можливість непідписання, то це є ударом для Європи та для нас однаково.
Адже, такої поразки не можна допустити, бо це посилить позиції Москви, і тоді, Європа змушено
піде на поступки Путіну, чого вона не бажає, не кажучи вже про Президента Януковича. Євросоюз
володіє живою соціологією, і усвідомлюють, що не підтримати прагнення України означає
відкинути таку можливість на декілька десятків років, і остаточно втратити підтримку
інтеграційної політики з боку електорату. Тож, у Вільнюсі буде свято, а в Україні подвійне.
Підписали Угоду, і втерли носа Путіну” — підкреслив П.Нусс.
УНН

22.10.2013. Асоціація
Квасневського і Кокса

з

ЄС:

все

залежатиме

від

оцінок

Польський та шведський міністри зустрілися в Україні і з владою, і з опозицією
Рішення ЄС стосовно підписання Угоди про асоціацію з Україною залежатиме від оцінок,
які дасть Києву місія Квасневського-Кокса, заявив після зустрічі з президентом України міністр
закордонних справ Швеції Карл Більдт.
"Україна досягла значного прогресу у виконанні необхідних реформ. Залишилося одне
питання, і вирішення цього питання лежить у площині роботи місії Кокса і Квасневського. Без
"зеленого світла" від них не буде "зеленого світла" від Європи", – цитує пана Більдта ІнтерфаксУкраїна.
Відповідаючи на питання про те, чи прозвучав на зустрічі з українським президентом план
дій влади щодо вирішення "питання Тимошенко", пан Більдт відповів: "Ми не хочемо чути планів,
ми хочемо бачити результати".
Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з
Віктором Януковичем заявив, що останній термін, до якого Київ повинен вирішити всі проблемні
питання для підписання Угоди про асоціацію з ЄС – це 18 листопада.
У цей день відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС.
"Останній строк – це 18 листопада… Часу для блефу в нас немає", – заявив він.
За словами міністра, 28 країнам Євросоюзу, Європейському парламентові та Європейській
комісії потрібен буде час перед Вільнюським самітом "Східного партнерства", аби виробити
спільну позицію щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною. Пан Сікорський закликав
українську владу "дати нам цей час".
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"Ми очікуємо, що висновки місії Кокса-Квасневського будуть позитивними", – заявив після
закінчення зустрічі глав МЗС Польщі та Швеції з Віктором Януковичем глава українського МЗС
Леонід Кожара.
За словами міністра, з українського боку є дуже міцна воля для того, щоб втілити зміни,
необхідні для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, "є воля, є консенсус для виконання
всіх вимог ЄС".
"Не перерва, а зупинка"
Раніше у вівторок Більдт та Сікорський зустрілися з лідерами парламентських фракцій
опозиції.
Після зустрічі, яка відбувалася у приміщенні польського посольства у Києві глава
"Батьківщини" Арсеній Яценюк заявив, що варіант, який передбачає так звані "канікули в
ув’язненні" для Юлії Тимошенко буде неприйнятним для ЄС.
"Навіть якби вона сама на це погодилася, то на це не погоджується Європейський Союз.
Тому що ключова вимога ЄС – це зупинка політичних переслідувань. Не перерва в політичних
переслідуваннях, а зупинка", – наголосив він.
Лідер фракції "Батьківщина" нагадав, що пані Тимошенко погодилася на свій виїзд на
лікування за кордон у результаті часткового помилування від президента, однак, за словами
Арсенія Яценюка, "це Віктора Януковича не влаштовує".
"Ми готові підтримати будь-яке рішення, яке буде прийнятним для ЄС та розблокує шлях
до підписання Угоди про асоціацію", – констатував після зустрічі з міністрами керівник УДАРу
Віталій Кличко.
ВВС Україна

23.10.2013. Європарламент радить ЄС підписати асоціацію,
якщо Україна виконає вимоги
Європарламент рекомендує Раді ЄС підписати з Україною Угоду про асоціацію у разі
виконання Києвом всіх необхідних умов.
За таку резолюцію "Про Європейську політику сусідства: у напрямку зміцнення
партнерства. Позиція Європейського парламенту (ЄП) щодо доповіді 2012 (Європейської комісії)"
проголосували у Європарламенті на засіданні у Страсбурзі в середу.
Доповідачем виступав депутат Яцек Саріуш-Вольський.
"(ЄП) рекомендує Раді підписати Угоду про асоціацію між ЄС і його державами-членами, з
одного боку, та Україною, з іншого боку, за умови, що офіційно визначені 10 грудня 2012 року
Радою закордонних справ ЄС критерії виконані; дасть свою згоду в залежності від вищевказаних
вимог рішенню Ради про тимчасове застосування Україною та ЄС частини Угоди про асоціацію
негайно з моменту її підписання, у разі виконання всіх вимог і подальшого підписання, висловлює
намір розпочати повну ратифікацію Угоди про асоціацію в рамках свого законодавчого терміну", йдеться в проекті резолюції.
Разом з тим, ЄП пропонується висловити жаль, що прогрес у виконанні вимог, необхідних
для підписання Угоди про асоціацію, "повністю не завершений", бо в Україні зберігається
застосування виборчого правосуддя, не вистачає "елементів реформи виборчої та судової систем".
"Тим не менш, (ЄП) вітає зобов'язання, ухвалені нещодавно президентом Януковичем і
лідерами опозиції продовжувати працювати над необхідними правовими актами у Верховній Раді і
чекає швидку реалізацію цих обіцянок до саміту Вільнюсі", - сказано в проекті.
У той же час, ЄП "визнає прогрес, досягнутий досі, але при цьому підкреслює, що подальша
робота повинна бути посилена для завершення реформи прокуратури, вдосконалення виборчого
законодавства та розв'язання проблеми виборчого правосуддя".
"(ЄП) Вітає поточний діалог Україна-ЄС та їхнє спільне прагнення підписати Угоду про
асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28 і 29 листопада 2013 року", - наголошується
в проекті резолюції.
Крім того, ЄП пропонується визнати європейські устремління України і підтвердити свою
позицію, що "поглиблення відносин між ЄС та Україною і факт надання Україні європейської
перспективи мають велике значення і в інтересах обох сторін".
Також у проекті пропонується засудити недавні торговельні заходи, введені Росією проти
українського експорту, за допомогою яких здійснювався тиск на Україну з метою не підписати
Угоду про асоціацію з ЄС і закликати Росію утримуватися від "введення торгових санкцій, а також
утримуватися від необґрунтованого політичного втручання і тиску".
Українська правда
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23.10.2013. Європарламент - за Угоду про асоціацію, якщо Київ
виконає обіцяне
Європейський парламент підтримав резолюцію, в проекті якої висловлюється жаль з
приводу того, що Україна досі не виконала всі необхідні умови для підписання Угоди про
асоціацію.
У документі сказано, що Україна продовжує застосовувати вибіркове правосуддя і не
провела до кінця виборчу реформу.
"Тим не менше, (Європарламент – Ред.) вітає нещодавні зобов’язання, які взяли на себе як
президент Янукович, так і лідери опозиції виконати необхідні юридичні дії через Верховну Раду, та
очікує швидкого виконання цих обіцянок до Вільнюського саміту", - сказано в проекті резолюції.
Документ також закликає Київ завершити реформу прокуратури.
Там сказано, що поглиблення відносин між ЄС та Україною і надання Україні європейської
перспективи – "в інтересах обох сторін".
Резолюція засуджує нещодавні торгові санкції Росії, "мета яких – тиск на Україну, щоб вона
не підписувала Угоду про асоціацію з ЄС".
Дії Росії "спрямовані на утримання країн-партнерів від політичної та економічної асоціації
з ЄС", сказано в документі.
"Європарламент висловлює жаль з приводу того, що з наближенням Вільнюського саміту
Східного партнерства на країни Східного партнерства зростає тиск у різних формах", - було сказано
в проекті.
Документ пропонує розцінювати цей тиск як "неприйнятний" і закликає Росію утриматися
від "явного порушення гельсінських принципів".
Резолюція також закликає ЄС стимулювати серед країн-партнерів позитивну конкуренцію
та співпрацю і підтримувати країни східного партнерства, які "зазнають тиску третіх країн".
Востаннє Європарламент засуджував Росію за тиск на східних партнерів 12 вересня.
ВВС Україна

23.10.2013. Від непідписання угоди з ЄС не виграє ніхто євроексперти
Якщо угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом не буде підписано, в ході саміту
Східного партнерства, від цього не виграє жодна зі сторін.
Таке переконання висловив депутат Європарламенту Павло Залевський в інтерв'ю
агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.
"Ніхто не виграє. Чи не переможе навіть Росія, якщо не буде підписано Угоду про асоціацію
(між Україною і ЄС). У разі підписання угоди Україна отримає європейські стандарти, а це, у свою
чергу, приклад для Росії. Росіяни побачать, що якщо українці можуть отримати такі стандарти, то
це реально і для них", - зазначив він.
У свою чергу, депутат Європарламенту, екс-міністр фінансів Естонії Іварі Падар також
позитивно оцінив виконану Україною роботу.
"Я тримав, тримаю і буду тримати кулаки, щоб Україна вибрала правильний
демократичний шлях, щоб була пов'язана з Європою. Ті кроки, які зробила Україна, її керівництво
- однозначно позитивні. І їх необхідно вітати і підтримувати", - сказав він.
У той же час, екс-міністр фінансів Естонії висловив здивування діями російської сторони:
"У цивілізованому світі потрібно бути в хороших відносинах з сусідами. Для нас зовсім не
зрозуміло, чому Росія неадекватно агресивна по відношенню до України".
Керівник відділу політичного аналізу Центру досліджень Східної Європи (EESC) Віліус
Іванаускас зазначив, що "більшість експертів згодні, що Україна виконує умови, які поставлені ЄС,
що, незважаючи на політичну боротьбу всередині країни, є досягненням української політичної
еліти".
При цьому він зазначив, що "так зване питання Тимошенко, або питання виборчого
правосуддя, - єдиний бар'єр, який необхідно подолати".
За його словами, "важко визначити, хто виграє, якщо Україна не зможе підписати Угоду"
про асоціацію з Європейським союзом.
"У той же час ясно, що Росія вже зараз використовує різні інструменти (починаючи від
політичних і закінчуючи економічними) для тиску на Україну, Молдову, Грузію, а також Литву,
яка зараз головує в ЄС", - зазначив Іванаускас.
Українська правда

23.10.2013. Європарламент готується закликати Київ діяти
швидше
Востаннє Європарламент засуджував Росію за тиск на Україну минулого місяця
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Європейський парламент голосуватиме за резолюцію, в проекті якої висловлюється жаль з
приводу того, що Україна досі не виконала всі необхідні умови для підписання Угоди про
асоціацію.
У документі сказано, що Україна продовжує застосовувати вибіркове правосуддя і не
провела до кінця виборчу реформу.
"Тим не меше, (Європарламент – Ред.) вітає нещодавні зобов’язання, які зробили як
президент Янукович, так і лідери опозиції виконати необхідні юридичні дії через Верховну Раду, та
очікує швидкого виконання цих обіцянок до Вільнюського саміту", - сказано в проекті резолюції.
Документ також закликає Київ завершити реформу прокуратури.
Там сказано, що поглиблення відносин між ЄС та Україною і надання Україні європейської
перспективи – "в інтересах обох сторін".
Проект резолюції про Європейську політику сусідства засуджує нещодавні торгові санкції
Росії, "мета яких – тиск на Україну, щоб вона не підписувала Угоду про асоціацію з ЄС".
Дії Росії "спрямовані на утримання країн-партнерів від політичної та економічної асоціації
з ЄС", сказано в документі.
"Європарламент висловлює жаль з приводу того, що з наближенням Вільнюського саміту
Східного партнерства на країни Східного партнерства зростає тиск у різних формах", - написали
автори проекту.
Документ пропонує розцінювати цей тиск як "неприйнятний" і закликає Росію утриматися
від "явного порушення гельсінських принципів".
Проект резолюції також закликає ЄС стимулювати серед країн-партнерів позитивну
конкуренцію та співпрацю і підтримувати країни східного партнерства, які "зазнають тиску третіх
країн".
Востаннє Європарламент засуджував Росію за тиск на східних партнерів 12 вересня.
ВВС Україна

25.10.2013. Місія Кокса-Кваснєвського повернеться в Україну
наступного тижня
Спостережна місія Європейського парламенту у складі екс-президентів Пета Кокса та
Олександра Кваснєвського наступного тижня знову відвідає Україну. Про це повідомив заступник
голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря.
Про це Немиря заявив у Брюселі після участі в засіданні саміту Європейської народної
партії, який відбувається напередодні саміту Європейського Союзу.
Зокрема, під час обговорення ситуації в Україні і в контексті місії Кокса-Квасневського було
відзначено, що "рахунок йде на дні".
Як повідомлялось, 15 жовтня президент Європарламенту Мартін Шульц заявив про
продовження роботи місії Європарламенту до середини листопада, оскільки не досягнуто головної
мети місії - вирішення справи Тимошенко.
Нагадаємо, 23 жовтня Європейський парламент прийяв резолюцію, в якій рекомендував
Раді ЄС підписати з Україною Угоду про асоціацію у разі виконання Києвом необхідних умов і дав
свою згоду на тимчасове застосування окремих положень документа.
18 листопада Європейський Союз прийматиме остаточне рішення про підписання Угоди
про асоціацію з Україною 18 листопада.
Посли Франції, Німеччини та Польщі вважають, що без звільнення Тимошенко підписання
угоди з ЄС неможливе.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали Україну вирішити ситуацію з
екс-прем'єром Юлією Тимошенко якомога швидше, оскільки затягування ставить під ризик
підписання Угоди про асоціацію. Це випливає із заяв, зроблених 21 жовтня міністрами на початку
засідання ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі.
Інтерфакс-Україна

25.10.2013. Якщо Україна у листопаді не підпише Угоду про
асоціацію, є план Б, - євродепутат
Угоду про асоціацію з Європейським союзом Україна планує підписати у листопаді на
саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Європа, зі свого боку, вважає, що Угоду можна підписати і
з наступним президентом України.
Якщо Україна не підпише Угоду про асоціацію з Європейським союзом під час
листопадового саміту у Вільнюсі, її підпишуть з іншим президентом після виборів 2015 року. Про
це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольські.
"Якщо Україна не підпише угоду про асоціацію з ЄС, буде план Б - підписання з новим
президентом, якого оберуть у 2015 році. Це підвищує шанси для імплементації", - цитує Ліга.net
запис Саріуш-Вольські у Twitter.
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Нагадаємо, 28-29 листопада у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, на якому
Україна може підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом, складовою частиною якої є
створення зони вільної торгівлі. Підписання відбудеться, якщо Київ виконає вимоги Брюсселя про
припинення політичних переслідувань та проведення реформ. Одна з вимог - звільнення експрем'єра Юлії Тимошенко. минулого тижня президент України Віктор Янукович заявив, що якщо
парламент ухвалить закон, що дозволяє Тимошенко виїхати на лікування за кордон, він підпише
цей документ.
23 жовтня Європейський парламент рекомендував Раді ЄС підписати з Україною Угоду про
асоціацію в разі виконання Києвом необхідних умов і дав свою згоду на тимчасове застосування
окремих положень документа - майже 80% угоди.
В резолюції Європарламенту йдеться: "(Європарламент) рекомендує Раді підписати Угоди
про асоціацію між Європейським Союзом та його державами-членами, з одного боку, та Україною,
з іншого боку, за умови, що офіційно визначені 10 грудня 2012 року Радою закордонних справ ЄС
критерії виконані; дає свою згоду залежно від вищевказаних вимог рішенням Ради про тимчасове
застосування Україною та ЄС частини Угоди про асоціацію негайно від моменту її підписання, у
випадку виконання всіх вимог і подальшого підписання, висловлює намір розпочати повну
ратифікацію Угоди про асоціацію в рамках свого законодавчого терміну", - йдеться в резолюції.
Разом з тим, ЄП висловлює жаль, що прогрес у виконанні вимог, необхідних для
підписання Угоди про асоціацію, "повністю не завершено", бо в Україні зберігається застосування
вибіркового правосуддя, не вистачає "елементів реформи виборчої та судової систем".
Також у резолюції засуджуються нещодавні торговельні санкції, введені Росією проти
українського експорту, які направлено на здійснення тиску на Україну з метою непідписання
Угоди про асоціацію з ЄС. У зв'язку з цим Європейський парламент закликав Москву утриматися
від введення торговельних санкцій, а також утримуватися від необґрунтованого політичного
втручання і тиску".
Нагадаємо, що 10 грудня 2012 року Рада ЄС визначила умови, необхідні для підписання
Угоди про асоціацію з Україною: забезпечення відповідності виборів міжнародним стандартам,
вирішення питання вибіркового правосуддя та запобігання його повторенню, а також проведення
реформ, закладених у спільно узгодженому порядку денному про асоціацію.
Дзеркало тижня

25.10.2013.Лідери ЄС обговорять підготовку до вільнюського
саміту Східного партнерства
Підготовці до вільнюського саміту, на якому планується підписання важливих угод, у тому
числі, з Україною, присвячено другий день зустрічі лідерів країн ЄС
Другий день розпочався у Брюсселі з наради Європейської ради, присвяченої, перш за все,
підготовці до саміту Східного партнерства, який відбудеться 28-29 листопада у Вільнюсі.
Голови держав і урядів країн ЄС оцінять готовність України виконати поставлені їй умови
для підписання угоди про асоціацію з ЄС, яка крім взаємних політичних зобов'язань включає
створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
На практиці ці умови (зміна законодавства про вибори, реформування генеральної
прокуратури України і відмова від виборчого правосуддя) означають звільнення з в'язниці експрем'єра Юлії Тимошенко.
Аналогічні угоди буде парафовано у Вільнюсі з Грузією і Молдовою (підписання
планується на наступний рік). Вірменія в останній момент відмовилася від парафування,
Азербайджан не виявив інтересу, а Білорусі, з якою у ЄС найбільше проблем, таку угоду поки не
пропонували. Тим не менше, європейські лідери розглянуть обставини всіх шести країн Східного
партнерства.
Нарешті, довга тема, яка в останні дні нагадала про себе трагічними подіями, а саме
загибеллю сотень мігрантів з Африки у морі поблизу італійського острова Лампедуза. Це тема
нелегальної міграції. Трагедії мали гучний резонанс в ЄС, де вирішення проблеми поки не
знайдено.
Іспанія, Італія, Греція та Мальта, на які припадає особливо значний міграційний тиск,
наполягають на тому, щоб всі країни ЄС розділили тягар охорони південних кордонів союзу від
міграційних потоків і роботи з нелегальними мігрантами, які опинилися на території ЄС. До
Брюсселя спеціально прибули представники муніципалітету Лампедуза на чолі з мером.
Перший день саміту, присвячений проблемам економічного зростання і зайнятості,
насамперед розвитку цифрових технологій, було затьмарено скандалом, пов'язаним зі
шпигунською діяльністю Агентства національної безпеки США в країнах ЄС. Канцлер ФРН Ангела
Меркель, чиї телефонні переговори нібито прослуховували американці, заявила після прибуття на
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саміт, що "шпигувати за друзями нікуди не годиться". Вона провела окрему двосторонню зустріч
на цю тему з президентом Франції Франсуа Олландом, який теж висловив обурення з приводу
запису американцями телефонних розмов французів.
Дзеркало тижня

ЕНЕРГЕТИКА
23.10.2013. Експерти: транзит скрапленого газу Босфором
перетворить Україну й Туреччину на потужних гравців
енергетичного ринку ЄС
Угода про транспортування скрапленого газу через Босфор в Україну стане не лише
великим успіхом для енергетичної безпеки Європи, але й надасть обом країнам статусу
стратегічних гравців світового рівня. Так вважають екперти аналітичного онлайн-видання
Oilprice.com у своїй статті на сайті The Belfast Telegraph.
«В останні п'ять років спостерігається значне зростання потужностей для імпорту
скрапленого газу (СПГ) до Європи», - пише видання. Це могло б стати вирішення проблеми газової
залежності України від Росії. Проте поки все ще зберігаються високі ціни на цей вид палива,
зумовлені великим попитом Японії та вищими цінами на СПГ в Азії, відволікаючи більшу частину
поставок з європейського ринку.
«Угода між Україною і Туреччиною щодо транзиту скрапленого газу через Босфор як
ворота до Чорного моря стала б великим успіхом для європейської енергетичної безпеки», вважають аналітики Oilprice.com. Це б знизило поточні ціни на СПГ і забезпечило б Європу
дешевим газом через ефективний альтернативний ринок.
Як пише видання, цю ідею, розробив керуючий директор Pelicourt Limited та старший
радник компанії Cub Energy Inc, яка працює в Україні і Туреччині Роберт Бенш. Він також є
радником з питань енергетики українського віце-прем'єра Юрія Бойка.
Без угоди між Туреччиною та Україною щодо експорту скрапленого природного газу через
Босфор цей потенційно дуже важливий крок не відбудеться «і Росія й далі буде забезпечувати не
менше 30% природного газу до Європи до 2023», - вважають аналітики Oilprice.com.
«Для України та Туреччини, така угода була б також величезним політичним та
економічний успіхом», вважає Бенш, на якого посилаються аналітики Oilprice.com.
«Для України скраплений газ є ключем до енергетичної незалежності. Для Туреччини він
необхідний, аби стати одним з найважливіших енергетичних вузлів між Близьким Сходом і
Європою. Разом із Трансанатолійським газопроводом (TANAP), який транспортуватиме
азербайджанський газ із родовища Шах-Деніз через територію Туреччини на ринки Європи,
завдяки контролю сегменту скрапленого газу, що проходить через Чорне море, Туреччина стане
впливовішою за будь-якого іншого гравця у Європі. Для України та Туреччини, це буде означати
більш широкий доступ до економічних вигод Європейського союзу, контроль над європейським
ринком СПГ та рівнем політичних важелів впливу на континенті, який надасть обом статусу
стратегічних гравців світового рівня», - наголошують аналітики Oilprice.com.
Тиждень.ua

01.11.2013. Україна у жовтні скоротила імпорт реверсного газу
з Європи на 31,3%
За минулий місяць реверсний газ купували тільки приватні трейдери Курченка і Ахметова,
державний "Нафтогаз" відмовився від імпорту через невигідну ціну.
Україна у жовтні імпортувала з Європи у реверсному напрямку близько 235,9 млн куб. м
природного газу, що на 31,3% менше, ніж попереднього місяця (вересня). Про це свідчать дані
компаній-операторів газотранспортних систем FGSZ Ltd (Угорщина) і GAZ-SYSTEM SA (Польща).
Зокрема, через Угорщину надійшло 222,1 млн куб. м газу, через Польщу - 13,8 млн куб. м.
З 1 по 25 жовтня (включно) газ через Польщу не надходив, оскільки НАК "Нафтогаз
України" відмовився від імпорту через невигідну ціну - реверсний газ коштував на кілька доларів
більше за російський газ, що заборонено контрактом.
З 26 жовтня імпорт через Польщу відновився - технічні постачання почав ДТЕК Ріната
Ахметова за контрактом з PGNiG SA, що передбачає постачання 3,5 млн куб. м газу на добу.
Через Угорщину з 1 по 15 жовтня газ надходив в обсязі 3,9-6,2 млн куб. м на добу, з 16
жовтня імпорт з цього напрямку зріс до 8,5-8,7 млн куб. м газу на добу.
У цілому за десять місяців 2013 року з Європи в Україну надійшло близько 1 млрд 724,9 млн
куб. м газу, з яких через Польщу - 822,9 млн, через Угорщину - 902 млн куб. м.
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Як відомо, імпорт газу з території Польщі здійснює НАК "Нафтогаз України" за контрактом
з німецькою RWEST, а також ДТЕК (з кінця жовтня). Через Угорщину газ постачають ВЕТЕК
Сергія Курченка і також ДТЕК.
Дзеркало тижня

ЕКОНОМІКА
21.10.2013. ЄС обіцяє виділити €600 млн "щоб підняти на ноги
український бізнес"
Україні не варто розраховувати на отримання швидких позитивних результатів від
підписання Угоди про асоціацію з ЄС і створення Зони вільної торгівлі.
Про це заявив голова економічного і торгового відділу представництва ЄС в Україні Жослін
Гіттон, повідомляє Комсомольська правда.
"Глобальні зміни в Україні відчують не відразу. Вони можуть проявитися через півроку, а
можуть і через п'ять років - все залежить від самих українців. У будь-якому випадку угода набуде
чинності вже на початку квітня, а з червня українські виробники зможуть насолодитися більш
вільним пересуванням країнами ЄС", - сказав він.
Європейський політик зауважив, що Україна під час виконання брюссельських умов і
підписання Угоди про асоціацію отримає від ЄС час для адаптації та матеріальну допомогу у
розмірі €600 млн.
"Цих коштів вистачить для того, щоб підняти на ноги український бізнес. Україні вже
виділили €120 млн, які наразі ще не використали", - розповів Гіттон.
iPress.ua

США

23.10.2013. Асоціація з ЄС приведе в Україну інвестиції, – посол

США підтримують євроінтеграційні прагнення України й очікують, що підписання Угоди
про асоціацію з ЄС і формування зони вільної торгівлі з ЄС надасть суттєвий імпульс розвитку
української економіки і припливу інвестицій. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол
США в Україні Джеффрі Пайєтт.
"США серйозно підтримують підписання Угоди про асоціацію і посилення інституційних
відносин з ЄС", – сказав Пайєтт.
За його словами, Угода надасть суттєвий імпульс розвитку української економіки і
припливу інвестицій, при цьому українські підприємці одержать асиметричні переваги на
європейському ринку завдяки перехідному періоду імплементації норм ЄС, який триватиме від
трьох до 10-ти років. Водночас Пайєтт зазначив, що інвестиції прийдуть в Україну лише якщо в
цьому буде фінансовий сенс.
"Нові компанії зможуть скористатися новими ринками в Європі. Але нові інвестиції
прийдуть лише тоді, коли це матиме фінансовий сенс, і ви всі це знаєте. Щодня ви ухвалюєте
рішення, які не тільки стратегічні, а й комерційні та економічні", – сказав посол.
Нагадаємо: президент України Віктор Янукович у середині жовтня на зустрічі з
представниками естонських ЗМІ в Таллінні наголосив, що Україна досягла прогресу в реалізації
реформ, необхідних для інтеграції з Європейським Союзом. 18 вересня Кабінет Міністрів України
схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Підписання угоди може відбутися на
Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада цього року.
ТВі

25.10.2013. Україна планує ратифікувати кредитну угоду з
Євросоюзом
Україна прагне отримати кредитну допомогу не тільки від Міжнародного валютного фонду,
але і від Євросоюзу. Угоду про отримання 15-річного кредиту у розмірі 610 млн євро було внесено
до парламенту президентом Віктором Януковичем для ратифікації. Однак у найближчі місяці цих
грошей Україна не побачить: окрім відновлення співпраці з МВФ, умовою отримання кредиту є
проведення реформ у системі державних фінансів.
Україна претендує на отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу у вигляді
кредиту на суму 610 млн євро. Президент Віктор Янукович подав до парламенту законопроект
N0050 з пропозицією ратифікувати угоду, підписану ще на початку року.
Точний розмір кредитної ставки невідомий, але він буде ідентичний ставці, за якою ці
кошти залучить на ринку Єврокомісія, що має найвищий кредитний рейтинг ААА. Операційні
витрати Єврокомісії сплатить Україна.
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Згідно з угодою, кредит буде отримано протягом двох років чотирма траншами: 100 млн
євро, 10 млн євро і двічі по 250 млн євро. Період між перерахуванням грошей не повинен
становити менше трьох місяців, за винятком першого і другого траншів, які може бути об'єднано.
Додаток N2 до кредитного договору визначає перелік фінансової інформації, яку українська влада
повинна щокварталу подавати ЄС. На основі цієї інформації будуть приймати рішення про видачу
грошей. Максимальний термін повернення кредиту, кошти якого будуть зараховуватися до
держбюджету, починаючи з 2014 року, складе 15 років.
Умовами перерахування грошей, згідно з угодою, стануть "реалізація домовленостей, які
буде досягнуто між Україною і МВФ", а також "позитивні результати оцінки з боку Єврокомісії
досягнень в економічній стабілізації та структурних реформах". Раніше українські чиновники
запевняли, що підписання кредитної угоди з МВФ буде достатньо для "розблокування" кредиту ЄС.
Подібне трактування договору вчора озвучили і у представництві ЄС в Україні, пише
"Коммерсантъ-Україна".
Проте у додатку N1 міститься перелік умов, окрім співпраці з МВФ, виконання яких є
обов'язковим для відкриття кредитної лінії. Українська влада зобов'язалася досягти прозорості
держзакупівель, наділивши реальними повноваженнями Антимонопольний комітет для
відстеження порушень у цій сфері. Також в уряді повинні створити систему підготовки і
сертифікації аудиторів держорганів влади і домогтися для Рахункової палати повноважень з
контролю не тільки витрат, але і доходів держбюджету.
Україна зобов'язалася дотримуватися зобов'язань, узятих при вступі до СОТ, утримуючись
від заходів, що порушують принципи вільної торгівлі. У питанні відшкодування ПДВ буде потрібно
встановити штрафні санкції за платежі, прострочення за якими перевищує 74 дні - цей штраф має
становити не менше 120% облікової ставки НБУ (зараз 6,5%). Для вирішення проблем дефіциту
НАК "Нафтогаз України" Євросоюз вимагає встановити єдиний рахунок для платежів
теплокомуненерго, активізувати роботу щодо встановлення індивідуальних газових лічильників, а
також створення системи компенсацій для незахищених верств громадян. Договір встановлює
кількісні критерії (наприклад, розмір касового дефіциту держсектора, резервів НБУ, держборгу),
невиконання яких може заблокувати перерахування грошей.
Такі вимоги ЄС доповнюють вимоги валютного фонду. "МВФ хоча і моніторить ситуацію з
виплатою ПДВ, однак не висуває вимогу ввести пеню на прострочені виплати, принаймні
публічно. Ця норма дуже важлива для бізнесу - вона поставить підприємців і державу у рівні
умови",- відзначає виконавчий директор "Європейської бізнес асоціації" Ганна Дерев'янко. Таким
чином, навіть у разі успішних переговорів з МВФ українській владі необхідне виконання обіцяного
для отримання кредиту Євросоюзу. "Враховуючи труднощі з відновленням співпраці з МВФ, ці
кошти Україна отримає ще не швидко. Швидше за все, вже після президентських виборів 2015
року", - прогнозує директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин.
До того ж переговори про відновлення кредитування МВФ поки далекі від завершення.
Зараз у Києві працює місія фонду, яка в тому числі обговорює проект держбюджету на 2014 рік.
"Представники фонду чекали від української влади чіткого плану, як вони мають намір знижувати
бюджетний дефіцит. Його вони не побачили, тому підсумки роботи місії важко назвати вдалими",сказав співрозмовник, ознайомлений з ходом переговорів.
Дзеркало тижня

31.10.2013. ЄС домовляється з МВФ підтримати Україну
Європейський Союз домовляється з Міжнародним валютним фондом про надання Україні
фінансування в режимі standby на випадок економічного тиску з боку Росії.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чільних представників ЄС.
Якщо Україна виконає всі передумови - включно зі звільненням Юлії Тимошенко, - то на
саміті Східного партнерства ЄС у Вільнюсі 28-19 листопада буде підписано угоду про асоціацію між
Україною і ЄС.
Як повідомляє Reuters, Росія посилює економічний тиск на Україну, у зв'язку з чим ЄС
готує плани постачання України природним газом і веде переговори з МВФ про екстрене
фінансування.
Агенція цитує представника ЄС, який розмовляв на засадах анонімності: "Тривають
дискусії про те, щоби підтримати МВФ і знайти спосіб укласти угоди про фінансування в режимі
standby якнайраніше".
Однак керівник місії МВФ в Україні заявив, що не пов'язує підписання угоди про асоціацію
і можливе надання фінансової допомоги.
ВВС Україна
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ІНШІ ПОДІЇ ЄС
24.10.2013. Шпигунство, міграція, Східне партнерство – теми
саміту ЄС
Скандал навколо прослуховування американськими спецслужбами телефонів громадян ЄС
став одним з питань на саміті Євросоюзу. Цієї теми на порядку денному спочатку не було, але нині
її активно обговорюють після повідомлення, що мобільний телефон канцлера Німеччини Анґели
Меркель нібито прослуховувала Агенція національної безпеки США.
“Ми не можемо погодитися, щоб хто-небудь за нами систематично шпигував! Нам потрібно
налагодити співпрацю з низкою країн, щоб зупинити таке до нас ставлення”- переконаний
прем‘єр-міністр Бельгії Еліо ді Рупо.
Італія, Греція та інші південні країни ЄС хочуть звернути увагу учасників саміту на
імміграції до Євросоюзу біженців з Африки та Близького Сходу. Ця тема стала ще болючішою
після недавньої трагедії в Середземному морі, коли сотні людей загинули при спробі дістатися
берегів Італії.
“Ми хочемо, щоб ця Європейська Рада шукала насамперед відповідь щодо проблеми
імміграції. Те, що сталося біля Лампедузи, не мусить повторитися. Ми будемо дотримуватися дуже
чіткої позиції: ми хочемо, щоб Європа змінила свою позицію в цьому питанні”.
У п‘ятницю зранку лідери ЄС говоритимуть про саміт “Східного партнерства” у Вільнюсі
наприкінці листопада, де Україна може підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Німеччина та інші
країни Євросоюзу наполягають, що без звільнення Юлії Тимошенко підписання угоди буде
неможливим.
Euronews

25.10.2013. Німеччині й Франції доручено розслідувати скандал
про шпигунство з боку США
Розслідувати скандал про прослуховування телефонів чільних європейських політиків
спецслужбами США будуть Німеччина та Франція. Таке рішення ухвалили на саміті ЄС. Результати
оприлюднять у грудні.
Німеччина та Франція разом зі США проведуть детальне розслідування скандалу навколо
прослуховування телефонів політиків вищого рангу, яке, імовірно, здійснювало Агентство
національної безпеки США. Таке рішення ухвалили учасники саміту ЄС у Брюсселі на основі
ініціативи канцлерки ФРН Анґели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда. Про це
повідомляє у п'ятницю, 25 жовтня, агенція dpa.
До німецько-французької ініціативи можуть приєднатися інші держави, заявив верховний
представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Герман ван Ромпей. До наступного
саміту ЄС, який відбудеться в середині грудня, Меркель і Олланд повинні надати звіт про виконану
роботу. Також до кінця поточного року ЄС збирається узгодити нові принципи роботи
європейських і американських спецслужб.
Новий поворот шпигунського скандалу серйозно обурив європейських політиків.
Президент Європарламенту Мартин Шульц запропонував призупинити переговори між ЄС та
США про створення зони вільної торгівлі, але таке рішення на саміті не ухвалили, повідомляє afp.
Меркель пояснила, який телефон прослуховували
Наприкінці саміту Анґела Меркель пояснила, який із її телефонів могла прослуховувати
американська спецслужба. За словами канцлерки, вона має тільки один робочий мобільний
телефон, який, однак, обслуговується коштом Християнсько-демократичного союзу. Це робиться
для того, "щоб ніколи не виникало враження, що я використовую державні гроші для партійної
комунікації", пояснила Меркель у ніч на п'ятницю, 25 жовтня, в Брюсселі.
"Для спілкування державного значення існує стаціонарний телефон, криптографічнозахищений зв'язок, та криптографічно мобільні телефони", - цитує слова Меркель агенція Reuters.
Це означає, що для розмов державного значення німецька канцлерка користується
зашифрованими телефонами, а не своїм мобільним.
Американське посольство - співучасник?
Як повідомляє британська газета Guardian, Агентство національної безпеки США
прослуховувало телефонні розмови 35 чільних європейських політиків. Видання посилається на
документи колишнього співробітника американської спецслужби Едварда Сноудена. Німецька
Süddeutsche Zeitung тим часом сповіщає, що в прослуховуванні Анґели Меркель могло брати
участь американське посольство в Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле
викликав із цього приводу американського посла.
DW.DE
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ПЕРСПЕКТИВИ МІСІЇ НАТО В АФГАНІСТАНІ ПІСЛЯ 2014 РОКУ
ТА УЧАСТІ В НІЙ УКРАЇНИ
23 жовтня 2013 року у Брюсселі під головуванням Генерального секретаря
НАТО Андреса Фог Расмуссена відбулося засідання Північноатлантичної ради на
рівні міністрів оборони з країнами контрибуторами операції Міжнародних сил
сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.
На даному засіданні було обговорено поточну ситуацію в Афганістані, процес
підготовки до президентських виборів у 2014 році, стан передачі повноважень за
безпеку в країні до Афганських національних сил безпеки та подальшого
нарощування їх боєздатності та інше. Важливим аспектом стало схвалення
учасниками засідання Стратегічної оцінки місії НАТО в Афганістані «Рішуча
підтримка», що була розроблена військовим командуванням Альянсу.Також було
розглянуто результати впровадження резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 (“Роль
жінок в забезпеченні миру та безпеки”) під час проведення операцій та місій під
проводом Альянсу і зроблено відповідну заяву.
В червні 2013 року, коли було затверджено детальну концепцію нової місії
під керівництвом Альянсу з надання консультативної допомоги афганським силам
безпеки після 2014 року, Расмуссен пояснив, що мета місії - «навчати,
консультувати і допомагати афганським силам, а не заміняти їх». Він повідомив,
що місія буде мати регіональний підхід, відповідаючи за 5 ділянок - Кабул, Північ,
Захід, Південь і Схід Афганістану.4 Місія «Рішуча підтримка» має розпочати свою
діяльність на заміну місії ISAF, що закінчується в грудні 2014 року. Планується,
що Альянс буде займатися в Афганістані наданням допомоги афганським силам
безпеки, крім того, НАТО не планує здійснювати будь-які бойові операції.
На засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з країнами
контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській
республіці Афганістан, Генеральний секретар підкреслив:«У нас ще є над чим
працювати».5
Варто пам’ятати, що успішна реалізація місії «Рішуча підтримка» фактично
залежить від стратегічної домовленості між США та Афганістаном. Основні
питання полягають у здатності США проводити при необхідності свої
контртерористичні операції в Афганістані, а також у визначенні статусу
військових США, які приймуть участь в «Рішучій підтримці».
4Министры

обороны стран НАТО утвердили концепцию миссии «Решительная поддержка» в ИРА.
-http://www.nato.bz/ru/news/20130606/07381.html
5 NATO Allies and partners stress support for Afghan Security Forces. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104252.htm?selectedLocale=en
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Відповідно, Міністр оборони України Павло Лебедєв, який приймав участь у
засіданні, повідомив, що український персонал продовжуватиме свою діяльність в
Афганістані з оптимізацією його чисельності та уточненням спеціалізації
відповідно до визначених оперативних вимог і домовленостей з партнерами по
коаліції. Він зазначив, що Україна підтримує стратегію місії “Рішуча підтримка”,
винесену на розгляд міністрів оборони.6
Але в даному аспекті постає питання, якщо НАТО в рамках даної місії не
зможе вивести військових з-під афганської юрисдикції, чи погодиться Україна
віддати своїх військових під юрисдикцію доволі недосконалої афганської правової
системи? Крім того, одна із головних проблем пов’язана із кількістю військових,
які будуть перебувати на території Афганістану. Адже, чим більшу кількість
військових буде заплановано розмістити, тим більші вимоги та ультиматуми
ставитиме Афганістан перед НАТО та США зокрема.
Під час засідання НАТО в котрий раз підкреслило свою зацікавленість у
підтримці конструктивного партнерства з Україною. Заступник Генерального
секретаря НАТО щиро подякував за активну участь українських військових у
заходах з підтримання миру під проводом Альянсу, зокрема нещодавнє
приєднання фрегата “Гетьман Сагайдачний” до операції з протидії піратству
“Океанський щит” та висловив сподівання, що Україна й надалі залишатиметься
надійним партнером НАТО у забезпеченні миру і стабільності в Європі та світі.7
Не оминув можливості запросити Україну до членства Генеральний секретар
НАТО і цього разу. «Хочу наголосити, що наша позиція не змінилася в питанні
Грузії й України. Дозвольте нагадати, що 2008 році ми вже вирішили, що Грузія й
Україна стануть членами НАТО. Ми вирішили це в 2008 році і це рішення ще
чинне», - сказав Расмуссен.8
Але, якщо говорити про Грузію, яка активно співпрацює з НАТО практично
на всіх рівнях, то Україна в цьому сенсі значно програє. Тож засідання знову
надало змогу впевнитися у відкритості дверей до членства та співробітництва з
НАТО, які Україна продовжує ігнорувати.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
23.10.2013. Україну чекають в НАТО після виконання необхідних
критеріїв – генсекретар
Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен заявляє, що Україна і Грузія стануть
членами альянсу піля того, як виконанють необхідні умови.
«Хочу наголосити, що наша позиція не змінилася в питанні Грузії й України. Дозвольте
нагадати, що 2008 році ми вже вирішили, що Грузія й Україна стануть членами НАТО. Ми
вирішили це в 2008 році і це рішення ще чинне. Вони стануть членами НАТО, звісно, якщо
відповідатимуть необхідним критеріям і бажатимуть приєднатися до альянсу», – заявив Расмуссен
сьогодні після засідання ради НАТО-Росія на рівні міністрів оборони.
Керівництво України розраховує у листопаді на саміті «Східного партнерства» підписати з
Євросоюзом угоду про асоціацію. Щодо співпраці з НАТО, то Україна, згідно з законом 2010 року,
має позаблоковий статус. Держава і альянс співпрацюють на рівні окремих програм.
Радіо Свобода

23.10.2013.Міністр оборони України Павло Лебедєв відвідав
штаб-квартиру НАТО з метою участі в засіданні ПАР міністрів
6П.Лебедєв:

Україна залишатиметься надійним партнером НАТО у справі підтримання миру та
стабільності у світі.http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246790192&cat_id=244277212
7 НАТО подякувало Україні за важливий внесок наших військових у підтримання миру. http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=31149
8 Україну досі чекають у НАТО. - http://www.pravda.com.ua/news/2013/10/23/7000551/
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оборони країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в
Афганістані
22-23 жовтня 2013 року в штаб-квартирі НАТО з робочим візитом перебував Міністр
оборони України П.Лебедєв.
У ході візиту Міністр П.Лебедєв узяв участь у засіданні міністрів оборони країнконтрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані під головуванням
Генерального секретаря НАТО А.Ф.Расмуссена.
На засіданні було обговорено поточну ситуацію в Афганістані, у т.ч. у контексті підготовки
до президентських виборів у 2014 році, стан передачі повноважень за безпеку в країні до
Афганських національних сил безпеки та подальше нарощування їх боєздатності. Крім того,
міністри оборони країн-контрибуторів МССБ схвалили Стратегічну оцінку майбутньої місії НАТО в
Афганістані під назвою "Рішуча підтримка", розроблену військовим командуванням Альянсу.
Також було обговорено результати впровадження резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 ("Роль
жінок в забезпеченні миру та безпеки") під час проведення операцій та місій під проводом
Альянсу, за підсумками чого буде оприлюднено відповідний звіт.
Виступаючи на засіданні, Міністр оборони України П.Лебедєв підтвердив, що український
персонал продовжуватиме свою діяльність в Афганістані відповідно до Резолюцій РБ ООН, а також
угоди між НАТО та Афганською владою.
Крім того, перебуваючи в штаб-квартирі НАТО Міністр П.Лебедєв провів зустрічі із
заступником Генерального секретаря НАТО А. Вершбоу, міністрами оборони Польщі Т.Семоняком,
Литви Ю.Олекасом, Італії М.Мауро, США Ч.Хейглом, Туреччини І.Йилмазом, Вірменії С.Оганяном
та Грузії І.Алазанією.
Місія України при НАТО

23.10.2013. Україну досі чекають у НАТО
Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен заявляє, що Україна і Грузія стануть
членами альянсу після того, як виконають необхідні умови.
Про це він сказав у середу після засідання ради НАТО-Росія на рівні міністрів оборони,
повідомляє "Радіо Свобода".
"Хочу наголосити, що наша позиція не змінилася в питанні Грузії й України. Дозвольте
нагадати, що 2008 році ми вже вирішили, що Грузія й Україна стануть членами НАТО. Ми
вирішили це в 2008 році і це рішення ще чинне", - сказав Расмуссен.
Генсек НАТО однак зазначив, що країни "стануть членами НАТО, звісно, якщо
відповідатимуть необхідним критеріям і бажатимуть приєднатися до альянсу".
Україна, згідно з законом 2010 року, має позаблоковий статус. Держава і альянс
співпрацюють на рівні окремих програм.
Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія "м'яко кажучи" не вітає членство Грузії або
України в НАТО, бо це створить напругу.
Українська правда

23.10.2013. Росія боїться вступу України до НАТО?
Брюссель – Двері НАТО для України залишаються відчинені, хоча в альянсі поважають
рішення керівництва цієї держави щодо її позаблоковості. Про це 23 жовтня під час зустрічей
міністрів оборони в Брюсселі вкотре заявив голова НАТО. Тим часом, представники Росії на тлі
дефіциту довіри у відносинах із Північноатлантичним альянсом продовжують вимагати гарантій
щодо систем протиракетної оборони в Європі, а також припинення натовської політики відкритих
дверей для вступу нових членів.
Голова альянсу Андерс Фоґ Расмуссен, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо
деяких заяв у російській пресі про те, що Україна та Грузія не будуть членами НАТО, вкотре
заявляє, що поважає рішення Києва щодо української позаблоковості. Водночас, він заявив, що
вітає наміри України далі розширювати співпрацю з Північноатлантичним союзом.
«Україна вирішила продовжити співпрацю з альянсом у рамках Комісії Україна-НАТО, –
зауважує Расмуссен. – На нещодавній зустрічі з президентом Януковичем він підтвердив, що його
держава хотіла б навіть розширити практичну співпрацю з НАТО. Ми цінуємо це і водночас цілком
поважаємо те, що Україні самій вирішувати: хоче вона продовжувати (процес) приєднання до
НАТО, чи ні».
Водночас, представники Північноатлантичного альянсу провели зустріч із міністром
оборони Росії Сергієм Шойгу. Однією з тем – вкотре – була доля створення європейської системи
ПРО, довкола якої вже тривалий час точаться дискусії. Голова НАТО визнає, що проблема
залишається невирішеною, хоча «переговори, які дозволили б рухатися вперед, все ще тривають».
Російсько-натовські протиріччя й перші прояви прозорості
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Тим часом, Російська Федерація продовжує нарікати на те, що участь у європейській
системі протиракетної оборони НАТО пропонується Москві виключно на умовах, вигідних альянсу.
«Спільна робота в цій сфері не вдається, програма ПРО в Європі розвивається, а наші
занепокоєння не враховуються», – каже міністр оборони Росії Сергій Шойгу, зазначаючи, що Росія
вимагає твердих гарантій ненаціленості цих систем на російські засоби ядерного стримування.
Втім, у діяльності НАТО росіян непокоїть ціла низка інших напрямків, пояснює російський
міністр.
«Проблеми, що заважають рухатися вперед і стримують співробітництво – це реалізація
суперечливих протиракетних планів у Європі, спроби відродити старий пакт про озброєння на
континенті, наближення військових структур НАТО до російських кордонів і політика альянсу
щодо розширення його членів», – зауважує Сергій Шойгу.
Втім, деякі сторони російсько-натовської співпраці фахівці останнім часом відзначають як
кроки в бік відвертості та прозорості. Наприкінці вересня росіяни спільно із білорусами провели
свої військові навчання, на які спостерігачами запросили й представників НАТО. У листопаді
широкомасштабні військові маневри у країнах Балтії та в Польщі проведе й Північноатлантичний
альянс і туди також мають запросити представників Росії.
Радіо Свобода

23.10.2013. Україну чекають у НАТО після виконання необхідних
критеріїв – генсекретар
Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен заявляє, що Україна і Грузія стануть
членами альянсу піля того, як виконанють необхідні умови.
«Хочу наголосити, що наша позиція не змінилася щодо Грузії й України. Дозвольте
нагадати, що у 2008 році ми вже вирішили, що Грузія й Україна стануть членами НАТО. Ми
вирішили це в 2008 році, і це рішення ще чинне. Вони стануть членами НАТО, звісно, якщо
відповідатимуть необхідним критеріям і бажатимуть приєднатися до альянсу», – заявив Расмуссен
сьогодні після засідання ради НАТО-Росія на рівні міністрів оборони.
Керівництво України розраховує у листопаді на саміті «Східного партнерства» підписати з
Євросоюзом угоду про асоціацію. Щодо співпраці з НАТО, то Україна, згідно з законом 2010 року,
має позаблоковий статус. Держава і альянс співпрацюють на рівні окремих програм.
Радіо Свобода

23.10.2013.Україна
Афганістані

підтримала

стратегію

місії

НАТО

в

Україна підтримала стратегічну оцінку місії «Рішуча підтримка» під егідою НАТО, яка буде
розгорнута в Афганістані у 2015 році.
Про це заявив міністр оборони України Павло Лебедєв за результатами участі у засіданні
Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з країнами-учасниками операції
Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, що відбулося у середу у Брюсселі, повідомляє
кореспондент Укрінформу.
«У контексті підготовки майбутньої місії в Афганістані «Рішуча підтримка» учасники
заходу обговорили та схвалили стратегічну оцінку місії, розроблену військовим командуванням
Альянсу. Міністр оборони України Павло Лебедєв зазначив, що Україна підтримує стратегію місії,
винесену на розгляд міністрів оборони», - повідомили у Місії України при НАТО.
Глава українського оборонного відомства під час виступу наголосив, що український
персонал продовжуватиме свою діяльність в Афганістані з оптимізацією його чисельності та
уточненням спеціалізації відповідно до визначених оперативних вимог і домовленостей з
партнерами по коаліції.
«Хочу запевнити, що Україна й надалі залишатиметься надійним партнером НАТО у справі
підтримання миру та стабільності у світі», - підкреслив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Україна заявила про приєднання до тренувально-дорадчої місії
Альянсу «Рішуча підтримка», яку буде розгорнуто в Афганістані у 2015 році.
УкрІнформ

23.10.2013. П.Лебедєв: Україна залишатиметься надійним
партнером НАТО у справі підтримання миру та стабільності у
світі
23 жовтня у Брюсселі під головуванням Генерального секретаря НАТО Андреса Фог
Расмуссена відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з країнамиконтрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

22 of 50

INTERNATIONAL WEEKLY # 33-34 (21.10.2013 — 03.11.2013)

23 of 50

(МССБ). У засіданні взяла участь делегація України на чолі з Міністром оборони України Павлом
Лебедєвим.
Під час засідання були обговорені питання оперативної обстановки та безпекової ситуації в
Афганістані, економічної та політичної ситуації, стану передачі повноважень за безпеку в країні до
Афганських національних сил безпеки та подальшого нарощування їх боєздатності, а також
підготовки до президентських виборів у 2014 році.
У контексті підготовки майбутньої місії в Афганістані “Рішуча підтримка” учасники заходу
обговорили та схвалили Стратегічну оцінку місії, розроблену військовим командуванням Альянсу.
Також розглянули результати впровадження резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 (“Роль жінок в
забезпеченні миру та безпеки”) під час проведення операцій та місій під проводом Альянсу і
зроблено відповідну заяву.
Генеральний секретар НАТО у вступній промові зазначив про важливість зосередження
міжнародних зусиль на продовженні надання всебічної підтримки Афганістану, забезпечення
належного проведення демократичних президентських виборів у країні наступного року,
посилення ролі та місця Афганських національних сил безпеки у забезпеченні миру та стабільності
у цій країні, а також створення необхідних правових та організаційних умов для ефективного
функціонування майбутньої місії НАТО “Рішуча підтримка”.
Міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що український персонал
продовжуватиме свою діяльність в Афганістані з оптимізацією його чисельності та уточненням
спеціалізації відповідно до визначених оперативних вимог і домовленостей з партнерами по
коаліції. Він зазначив, що Україна підтримує стратегію місії “Рішуча підтримка”, винесену на
розгляд міністрів оборони.
«Хочу запевнити, що Україна й надалі залишатиметься надійним партнером НАТО у справі
підтримання миру та стабільності у світі», – підкреслив Міністр оборони України.
У рамках візиту до штаб-квартири НАТО Павло Лебедєв провів низку двосторонніх
зустрічей. З міністрами оборони Польщі Томашом Семоняком та Литви Юозасом Олекасом були
обговорені перспективи подальшої співпраці в оборонній галузі, у тому числі питання щодо
створення спільної литовсько-польсько-української бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ.
З Міністром оборони Італії Маріо Мауро були обговорені напрями взаємодії миротворчого
персоналу України та італійського контингенту у провінції Герат на заході Афганістану, а також
пріоритетні напрямки двостороннього оборонного співробітництва.
Крім того, Міністр оборони України під час візиту до штаб-квартири Альянсу провів
короткі робочі зустрічі з міністрами оборони США Чаком Хейглом, Туреччини – Ісметом
Йилмазом, Вірменії – Сейраном Оганяном та Грузії – Іраклієм Алазанією.
Урядовий портал

23.10.2013. НАТО подякувало Україні за важливий внесок наших
військових у підтримання миру
23 жовтня під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі Міністр оборони України
Павло Лебедєв провів робочу зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО Александром
Вершбоу.
Заступник Генерального секретаря НАТО щиро подякував за активну участь українських
військових у заходах з підтримання миру під проводом Альянсу, зокрема нещодавнє приєднання
фрегата “Гетьман Сагайдачний” до операції з протидії піратству “Океанський щит” та висловив
сподівання, що Україна й надалі залишатиметься надійним партнером НАТО у забезпеченні миру і
стабільності в Європі та світі.
Павло Лебедєв зазначив, що такі регулярні зустрічі є важливими та сприяють активізації
співробітництва Києва та Брюсселя. Він поінформував співрозмовника про зміни, що відбулися з
моменту останньої зустрічі у лютому цього року, а також про реалізацію пріоритетних напрямків
співпраці України з НАТО. Було привернуто увагу до участі України в операціях Альянсу,
удосконалення організації підготовки та виконання річних національних програм співробітництва
України з НАТО, а також продовження системного реформування української армії.
У цьому контексті Міністр оборони України повідомив про затвердження Президентом
України Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на
період до 2017 року. Він підкреслив, що згаданим документом передбачено вивести українську
армію на якісно новий рівень боєздатності, забезпечити перехід на контрактний принцип
комплектування, а також подолати корупцію та підвищити рівень соціального захисту
військовослужбовців і членів їх сімей.
– До 2017 року ми повинні мати невеликі за чисельністю, мобільні, добре підготовлені,
забезпечені новими та модернізованими зразками техніки Збройні Сили, – наголосив Павло
Лебедєв.
Міністр оборони України також окреслив основні напрями розвитку оборонних аспектів
конструктивного партнерства нашої держави з НАТО, у тому числі впровадження нормативних
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документів Альянсу, досягнення оперативної сумісності, удосконалення системи військової освіти,
боротьби з корупцією, оборонно-технічного співробітництва, а також соціальної адаптації
звільнених військовослужбовців.
Александр Вершбоу зазначив про високий рівень співпраці НАТО з Україною, особливо
відзначивши важливий внесок нашої держави у зусилля НАТО з підтримання миру. Він закликав
Україну продовжувати активне реформування національного сектору безпеки і оборони у
напрямку європейських стандартів з використанням усіх існуючих механізмів та програм
співробітництва, у тому числі участі у реалізації багатонаціональних проектів у рамках Концепції
НАТО “Розумна оборона” та інших оборонних ініціатив Альянсу.
Було наголошено, що НАТО продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні у
проведенні глибинних реформ в усіх сферах практичного співробітництва, визначених у Річній
національній програмі.
Сайт Міністерства оборони України

28.10.2013. Корвет "Тернопіль" приєднався до операції НАТО
"Активні зусилля" у Середземному морі
Протичовновий корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Тернопіль" з
оглядовою командою на борту вирушив на патрулювання із військово-морської бази Туреччини
Акзас-Карагач до визначених районів Середземного моря з метою виконання завдань
антитерористичної операції НАТО "Активні зусилля".
Про це у понеділок повідомляє прес-центр українського флоту, передає кореспондент
Укрінформу.
"Під час патрулювання у визначеному районі Середземного моря екіпаж українського
корабля здійснює практичні дії з моніторингу цивільного судноплавства, збору та обліку
інформації щодо підозрілих суден, їх супроводження та огляду, протимінного забезпечення
цивільного судноплавства", - йдеться у повідомлені.
У прес-центрі також поінформували, що корвет "Тернопіль", в рамках операції "Активні
зусилля" нещодавно перейшов до оперативного підпорядкування НАТО та побував на базі
логістичного забезпечення Суда-Бей (острів Крит, Греція).
У антитерористичній операції військові моряки перебувають у Середземному морі вже 20
діб із 40 запланованих.
Метою операції НАТО "Активні зусилля" є запобігання незаконному переміщенню зброї,
наркотиків, торгівлі людьми, попередження терористичних актів та здійснення контролю за
судноплавством. Саме протичовновий корвет "Тернопіль" був першим кораблем українського
флоту, який з 2001 року долучився до операції "Активні зусилля".
УкрІнформ

28.10.2013. Штаб-квартиру НАТО відвідали представники
Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних
Сил України
28-29 жовтня 2013 року делегація Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних
Сил України з ознайомчим візитом відвідала штаб-квартиру НАТО та штаб Верховного
головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) у м. Монс.
Під час візиту до штаб-квартири НАТО члени української делегації зустрілися з
представниками Міжнародного секретаріату та Міжнародного військового штабу Альянсу, а також
Місії України при НАТО. У ході зустрічей їх було ознайомлено з поточною діяльністю Альянсу,
сучасними тенденціями у відносинах України з НАТО.
Відбувся обмін думками щодо перспектив військового та оборонного співробітництва
України з НАТО, у т.ч. у сфері військової освіти, в рамках Трастових фондів із ліквідації легких
озброєнь та радіоактивних відходів, участі України в операціях та місіях під проводом НАТО.
Підкреслювалася важливість та перспективність продовження діалогу між Україною та Альянсом
на усіх рівнях та у різних сферах.
Місія України при НАТО

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
році

22.10.2013. НАТО проведе масштабні навчання в Європі у 2015

НАТО проведе в 2015 році на території Іспанії, Португалії та Італії масштабні військові
навчання за участю наземних, повітряних і морських сил
24 of 50

INTERNATIONAL WEEKLY # 33-34 (21.10.2013 — 03.11.2013)

25 of 50

Андерс Фог Расмуссен розповів про майбутні навчання НАТО
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на генсека Північноатлантичного альянсу
Андерса Фог Расмуссена.
"Ми сьогодні схвалили концепцію цих навчань", - сказав він журналістам у Брюсселі по
завершенні першого дня дводенної зустрічі міністрів оборони 28 країн НАТО.
За словами Расмуссена, навчання 2015 року та майбутні в листопаді на території Польщі і
країн Прибалтики навчання Сил реагування НАТО Steadfast Jazz є прикладом реалізації
"Ініціативи пов'язаних сил".
Проект передбачає розвиток взаємодії між збройними силами країн НАТО в трьох
напрямках: нарощування кількості спільних навчань, в тому числі з Силами реагування НАТО,
спільна підготовка військовослужбовців і обслуговуючого персоналу, а також спільне
використання технологій та озброєнь.
УНІАН

23.10.2013. НАТО після Афганістану: альянс розробляє нову
стратегію
Майбутнє НАТО після виведення міжнародних сил безпеки з Афганістану обговорювали у
Брюсселі міністри оборони країн-членів Альянсу. Операція, що тривала останні 12 років, має
закінчитися у 2014 році. По її завершенні на НАТО чекає структурна реформа, пов‘язана зі
скороченням видатків на оборону в державах блоку.
Досі невідомо, чи збережуть присутність в Афганістані Сполучені Штати. Це питання
вирішуватиме афганський парламент і тамтешня рада старійшин. Пентагон має намір залишити в
Афганістані до 12 тисяч вояків.
Міністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр заявив:
“Ми чекаємо на рішення США щодо масштабу та формату участі американських військ в
операціях в Афганістані. Наша стратегія залежатиме від цього”.
Як один зі шляхів переформатування НАТО Німеччина пропонує створити своєрідні групи,
у яких великі країни Альянсу курирували б менших партнерів. Ідею підтримала Велика Британія.
Однак деякі країни, зокрема Франція, вважають, що це загрожує втратою суверенітету певним
членам НАТО.
Euronews

28.10.2013. Система ПРО в Європі: РФ і НАТО ніяк не знайдуть
компромісу
Російська сторона й Північноатлантичний альянс по завершенню чергового засідання Ради
НАТО-РФ залишилися кожен при своїх інтересах в питанні встановлення системи протиракетної
оборони (ПРО) на території країн Європи.
Станом на сьогодні це питання є найбільш гострим у відносинах між РФ і Альянсом, по
якому й досі не знайдено компромісу. Втім сторони все ж пообіцяли працювати над виробленням
результату.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен після цієї зустрічі міністрів оборони
підтвердив, що відсутність єдності з цього питання "не є таємницею", пише "Радіо Свобода". Й
попри запевнення Північноатлантичного союзу, що нова система ПРО має на меті захищати
Європу від можливих ракетних ударів із таких країн, як Іран чи Північна Корея, але не від Росії.
Зі свого боку, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що НАТО "не бере до уваги"
стурбованість його країни щодо цієї системи. На думку Москви, європейська система ПРО
становить загрозу безпеці РФ.
При цьому російський міністр назвав плани зі встановлення протиракетної системи в
Європі "конфрантаціними", а також такими , що мають на меті "відродити старий Договір про
звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та просунути військову інфраструктуру НАТО до
російських кордонів".
Alliance-Ukraine

28.10.2013. Грузія обов'язково приєднається до НАТО – Глава
МЗС Майя Панджикідзе
Грузинські військові досягли того рівня підготовки, який забезпечить приєднання країни
через рік до Сил швидкого реагування НАТО та в подальшому – до реалізації стратегічної мети
щодо членства в Альянсі.
Про це, як повідомляють грузинські медіа, заявила глава зовнішньополітичного відомства
Грузії Майя Панджикідзе.
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“Правильні реформи у сфері оборони, рівень підготовки наших військових настільки
високий, що вони дуже скоро, фактично через рік увійдуть до складу Сил швидкого реагування
НАТО. Все це, а також здійснена цього року робота з точки зору співпраці з НАТО є передумовою
того, що ми досягнемо нашої мети і станемо членами НАТО”, - заявила М.Панджикідзе.
Вона також наголосила, що на щорічній сесії Парламентської асамблей НАТО в
Дубровнику члени організації підтвердили підтримку інтеграції Грузії до Північноатлантичного
альянсу та закликали зробити кроки в напрямку розширення організації на саміті НАТО в 2014
році.
Нагадаємо, з пропозицією приєднатися до Сил швидкого реагування Грузія звернулася до
Альянсу в середині липня.10 жовтня генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив у
Брюсселі, що “грузинські війська вперше в історії можуть взяти участь в черговій ротації частин у
складі СШР НАТО вже в 2015 році”.
Інституційна співпраця Грузії з НАТО розпочалася в 1994 році, коли країна приєдналася
до програми “Партнерство для миру”. У квітні 2008 року Бухарестський саміт НАТО підтвердив,
що Грузія і Україна в майбутньому можуть стати членами Організації Північноатлантичного
доовору за умови відповідності стандартам альянсу.
Питання членства Грузії в НАТО обговорювалося й на саміті Альянсу в Чикаго в травні
минулого року. Країни – члени організації домовилися “посилити прихильність Грузії до Альянсу,
в тому числі подальше зміцнення політичного діалогу , практичного співробітництва і взаємодії з
Грузією”.
Alliance-Ukraine

28.10.2013. ПА НАТО визнала
енергетичної безпеки для всієї Європи

сланцевий

газ

чинником

Засідання Парламентської Асамблеї НАТО на початку цього тижня у хорватському місті
Дубровник завершилося прийняттям Резолюції №403 «Про економічні та стратегічні наслідки
революції нетрадиційної нафти і газу».
Ухвалений документ акцентує увагу на стратегічних наслідках «сланцевої революції» у
Північній Америці. Резолюція адресує відкритий заклик до країн Європи «переглянути свої
позиції з розробки сланцевого газу як важливого чинника енергетичної безпеки та налагодити
діалог із суспільством для ознайомлення з перевагами проведення гідравлічного розриву пласта й
горизонтального буріння», зазначає впливове українське видання «Дзеркало тижня».
Більше того, в ПА НАТО вважають, що «революція» у видобутку нетрадиційних
вуглеводнів може кардинально змінити енергетичну безпеку у глобальному вимірі.
Між тим, резолюція звертає увагу на можливість заподіяння шкоди навколишньому
середовищу та негативних соціальних наслідків, які в НАТО пов'язують з недостатніми
регуляторними нормами або неналежним контролем. У цьому зв'язку пропонується
дотримуватися певних стандартів, наприклад "золотих правил" видобутку Міжнародного
енергетичного агентства. Звертається також увага на належне інформування громадськості щодо
переваг та недоліків горизонтального буріння і гідророзриву пласта.
Паралельно уряди й парламенти країн НАТО закликають до об'єднання зусиль у
підвищенні енергетичної безпеки шляхом диверсифікації джерел енергопостачань, але не
обмежуючись тільки розробкою нетрадиційних ресурсів. Зокрема, пропонується продовжувати
реформи для підвищення енергоефективності шляхом прийняття "розумних" стандартів,
використання новітніх технологій енергозбереження та розвитку нормативно-правової бази. Крім
того, наголошується на необхідності підвищення прозорості енергетичних ринків країн та їхній
більшій інтегрованості.
Текст документа розроблений на основі спеціального звіту, поданого ще у березні 2013
року. Ця резолюція є першим документом, прийнятим на наднаціональному рівні на підтримку
розробки покладів нетрадиційного газу в Європі.
Alliance-Ukraine
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ОСТАННІ МАНЕВРИ ПЕРЕД ВІЛЬНЮСЬКИМ САМІТОМ
«СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»
24 жовтня 2013 року у м. Мінськ (Білорусія) відбулося засідання керівного
органу Митного союзу – Вищої Євразійської економічної ради на рівні керівників
держав, на якому Президент України В.Янукович виступив як спостерігач.
Перш за все саміт розпочався з амбітної заяви Президента Казахстану
Нурсултана Назарбаєва про бажання Туреччини приєднатися до Митного союзу.
Крім того, останнім часом багато розмов іде про те, що Сирія нібито бажає
вступити до Митного союзу. Більше того, Президент РФ В.Путін заявив про намір
Індії підписати угоду про зону вільної торгівлі з Митним союзом. Під час зустрічі
обговорили умови приєднання до Митного союзу Вірменії. Цей піар-хід мав намір
продемонструвати Україні те, на скільки інші країни зацікавлені у «приєднанні» і
співробітництві. Його можна розглядати як приклад застосування м'якого тиску
на Україну. До російського тиску долучився і Президент Білорусі О.Лукашенко,
наголосивши на тому, що Україна не повинна «закрити для себе можливості
участі в Митному, а в подальшому і в Євразійському економічному союзі» 9. Хоча в
попередній заяві О.Лукашенко наголошував на тому, що інтеграція з ЄС є
внутрішньою справою України. Пояснити це можливо тим фактом, що Білорусі не
вигідно, щоб Україна вступила в Митний союз.
Вступ України до Митного союзу відставить Білорусь на другий план і
позбавить тих можливих преференцій, які вона може мати при наявності остраху
Росії втратити і Білорусь. З іншого боку, ні Казахстан, ні Білорусь, навіть
об’єднавшись, не зможуть протистояти тиску з боку Росії, тому отримання
підтримки з боку України в питаннях політичної протидії Росії стало б для
згаданих країн грандіозним важелем в рамках Митного союзу. Та попри
намагання відвадити України від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, головним
питанням порядку денного саміту було обговорення проекту перетворення з 2015
року Митного союзу у нове політичне об’єднання – Євразійський економічний
союз.
Саміт лідерів СНД був тільки третім в порядку денному мінської зустрічі. Він
відбувся на наступний день, 25 жовтня 2013 року, на якому і було остаточно
Янукович на «приставному стільці» Митного союзу. http://www.radiosvoboda.org/content/article/25147277.html
9
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затверджено головування України в цій організації протягом 2014 року. Почесна
посада буде передана українській державі Білоруссю. По черзі Україна повинна
була головувати в СНД цього року. Але, враховуючи, що витягти одночасно
головування і в ОБСЄ, і в СНД занадто складно, Україна з Білоруссю змінили цю
чергу.
Виступаючи на засіданні, Президент України В.Янукович підкреслив, що
українське головування в СНД буде направлене на забезпечення подальшого
поступального
розвитку
Співдружності
і
зміцнення
взаємовигідного
співробітництва, що відповідає національним інтересам кожної держави. Він
також відзначив, що одним із пріоритетних напрямів Україна вважає розвиток
торговельно-економічного співробітництва, яке має ґрунтуватися на положеннях
Договору про зону вільної торгівлі у рамках СНД і принципи СОТ та інше. 10
Та попри формальне затвердження українського головування, головними
питаннями на порядку денному візиту В.Януковича до Мінську стало обговорення
подальшої співпраці України з країнами Митного союзу. На зустрічі голів держав
СНД у Мінську українському президенту вкотре розповіли про економічні
обмеження, із якими доведеться зіткнутися Києву після підписання Угоди про
асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. У свою чергу, президент Віктор Янукович
закликав не протиставляти ЄС і СНД, а також інші інтеграційні проекти на
пострадянському просторі.11Тобто, Україні дуже чітко пояснили, з якими
проблемами вона зіштовхнеться, які складнощі постануть на
порядку денному, та які обмеження будуть застосовані до України,
якщо остання не змінить свій євроінтеграційний курс.
Черговим прикладом тиску Росії на Україну може бути ситуація, що склалася
на кордоні України і РФ у Ростовській області через зміну заходів із
забезпечення транзиту. Затори з'явилися через нові заходи щодо
забезпечення транзиту, введені на Півдні Росії з 28 жовтня цього року. Багато
авто-перевізників виявилися не готовими до нововведень, незважаючи на те, що
їх було заздалегідь попереджено. Хоча щодо цього попередження також існують
суперечки. Враховуючи наявність змін щодо транзиту, необхідно було
забезпечити існування тимчасового перехідного періоду, який дав би змогу
адаптуватися всім учасникам зовнішньоекономічної діяльності. Але Росія в свою
чергу, штучно створила нібито дрібну, але проблему.
Крім того, цікавим стало те, що очікувана зустріч Президента України
В.Януковича і Президента Російської Федерації В.Путіна у Мінську не відбулася.
Пояснити такі зміни можливо подією, яка відбулася у Сочі 27 жовтня 2013 року, де
В.Янукович та В.Путін провели неформальну зустріч. Скоріше за все, зміна планів
пов’язана з тим фактом, що Президент Росії бажав провести розмову більш
особисто, не обмежуючись протокольними заходами та виділеним часом.
Виникають питання, чому необхідно було проводити додаткову зустріч,
враховуючи, що до цього була можливість переговорити у Мінську? Прес-служби
Президентів повідомляли, що мова йшла про питання, що були на порядку
денному у Мінську. Але який сенс в такому випадку проводити зустріч в такому
форматі?
Більшість експертів схиляються до думки, що на даній зустрічі Путін
застосовував всі можливі механізми та засоби, починаючи від торгу та вигідних
пропозицій, закінчуючи шантажем, з метою відмовити В. Януковича від
підписання Угоди про асоціацію. Мова йде про застосування так званого
10Янукович

окреслив принципи головування України в СНД. http://www.ukrinform.ua/ukr/news/yanukovich_okresliv_printsipi_golovuvannya_ukraiini_v_snd_187
6948
11Зустріч лідерів СНД: застереження і пропозиції для України. http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2013/10/131025_cis_minsk_az.shtml
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«вірменського сценарію», коли Вірменія хотіла парафувати Угоду про асоціацію з
Євросоюзом, а в результаті взяла курс на Митний союз.
Факт наявності переговорів між В.Януковичем та В.Путіним говорить про те,
що Президент України шукає шляхи та сценарії розвитку ситуації,
якщо підписати Угоду про асоціацію між Європейським союзом та
Україною на Вільнюському саміті не вдасться. Таким чином, поки є час
можливо виторгувати у Росії та зафіксувати певні привілеї, які можна буде
використати у випадку провалу на Вільнюському саміті. З іншого боку, таким
чином В.Янукович своїм візитом в Сочі пригрозив Європейському Союзу: або ЄС
підписує Угоду про асоціацію, закриваючи очі на всі проблемні питання, або
Україна буде домовлятися з Росією.
Але в цьому сенсі такий крок навряд чи підштовхне країни ЄС забути про
виконання вимог «списку Фюле» Україною. ЄС піде на зустріч тільки у випадку
хоча б мінімальних поступок України у вирішенні питання Ю.Тимошенко. Позиції
та тиск Кремля насамперед грає не на користь Російської Федерації, в першу чергу,
всі ці «торгівельні війни», «газові війни» та інше завдають значної економічної
шкоди і безпосередньо РФ. Чим більший тиск здійснює Росія на Україну, тим
сильніше Київ запевняється в необхідності рухатися в напрямку Європейського
Союзу, тим краще розуміє, що не заручившись підтримкою, Україна не зможе
вистояти проти Москви самостійно.
В даному контексті необхідно робити застереження, що часу до Вільнюського
саміту залишається занадто мало, і Україні необхідно вже зараз остаточно
визначити свій напрямок зовнішньої політики. Тому такі «ігри» можуть стати
дуже ризикованими для майбутнього країни, її державного суверенітету,
національної ідентичності та територіальній цілісності.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА
21.10.2013. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара
зустрівся з Комісаром ЄС з питань розширення та ЄПС Штефаном
Фюле
21 жовтня ц.р. в Люксембурзі відбулася зустріч Міністра закордонних справ України
Леоніда Кожари з Комісаром ЄС з питань розширення та ЄПС Штефаном Фюле.
Під час бесіди було обговорено підготовку до Саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі 2829 листопада 2013 року, включаючи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, шляхи
посилення взаємодії між Україною та ЄС з метою імплементації Угоди, а також перспективи
подальшої візової лібералізації.
Л.Кожара запевнив Комісара ЄС у рішучій готовності керівництва України забезпечити
подальший відчутний прогрес у виконанні всіх визначених завдань з метою підписання та початку
тимчасового застосування Угоди про асоціацію з ЄС.
У свою чергу Ш.Фюле поінформував про результати засідання Ради ЄС у закордонних
справах 21 жовтня, під час якого міністри закордонних справ держав-членів ЄС відзначили
прогрес, досягнутий українською стороною в реалізації критеріїв, визначених у Висновках Ради ЄС
10 грудня 2012 року. У зв’язку з цим Ш.Фюле закликав українську владу вжити додаткових зусиль
для забезпечення позитивного рішення Ради ЄС 18 листопада щодо підписання Угоди про
асоціацію.
Сайт МЗС України

21.10.2013. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара
зустрівся з Високим представником ЄС у закордонних справах та
політики безпеки Кетрін Ештон
21 жовтня ц.р. у Люксембурзі Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зустрівся
з Високим представником ЄС у закордонних справах та політики безпеки - Віце-президентом
Європейської Комісії Кетрін Ештон.
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У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо досягнутого Україною прогресу на шляху до
підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом під час Вільнюського саміту «Східного
партнерства» наприкінці листопада 2013 року. К.Ештон поінформувала Міністра про хід та
підсумки дискусії під час засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах, зокрема у контексті
виконання українською стороною відповідних критеріїв.
Леонід Кожара подякував Високому представнику ЄС за послідовну підтримку
європейських прагнень України, наголосивши, що над виконанням узгоджених критеріїв сьогодні
в Україні злагоджено працюють виконавча та законодавча влада, що підсилюється єдністю
провідних політичних сил навколо європейського вибору.
Під час зустрічі були також обговорені актуальні питання міжнародного і регіонального
співробітництва. Леонід Кожара поінформував Кетрін Ештон про стан виконання ключових
пріоритетів головування України в ОБСЄ. Також Високий представник ЄС відзначила рішення
України зробити конкретний внесок в операцію ЄС по боротьбі з піратством «Аталанта» шляхом
участі українського фрегата «Гетьман Сагайдачний» у патрулюванні біля берегів Сомалі на
початку 2014 року.
Сайт МЗС України

21.10.2013. Відбулася зустріч міністрів закордонних справ
України та держав-членів ЄС у форматі «Україна+група друзів
України в ЄС»
21 жовтня 2013 року в Люксембурзі за ініціативою Віце-прем’єр-міністра – Міністра
закордонних справ Словацької Республіки Мірослава Лайчака відбулася зустріч міністрів
закордонних справ України та держав-членів ЄС у форматі «Україна+група друзів України в ЄС». У
зустрічі також взяв участь Комісар ЄС з питань розширення та ЄПС Штефан Фюле.
Під час заходу було обговорено стан підготовки до Вільнюського Саміту «Східного
партнерства», включаючи готовність до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У
цьому зв’язку Міністр закордонних справ України Леонід Кожара підтвердив незмінну готовність
української сторони підписати Угоду про асоціацію з ЄС під час Саміту «Східного партнерства» у
Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року та поінформував керівників зовнішньополітичних відомств
держав-членів ЄС про прогрес, досягнутий Україною у виконанні критеріїв підписання Угоди,
визначених у Висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року. Він відзначив, що із підписанням Угоди
про асоціацію реформи в державі продовжаться, оскільки за своїм змістом ця Угода є
довгостроковою програмою всеохоплюючих суспільно-політичних, соціально-економічних,
секторальних та правових реформ.
У свою чергу Комісар ЄС Ш.Фюле та міністри закордонних справ держав-членів ЄС
відзначили досягнутий українською стороною останнім часом прогрес в реалізації реформ
відповідно до Висновків Ради ЄС, що стало свідченням відданості української влади, опозиції,
громадянського суспільства курсу на зближення з Європейським Союзом та впровадження
глибинних перетворень у державі. Керівники зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС
висловили сподівання, що Україна продовжить швидкий темп реформ, що створить позитивну
основу для позитивного рішення Ради ЄС у закордонних справах 18 листопада.
У рамках заходу були також обговорені перспективи лібералізації візового режиму України
з ЄС.
Учасники заходу висловили сподівання на успішні результати Вільнюського Саміту
«Східного партнерства», головним індикатором чого стало б підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом.
Сайт МЗС України

23.10.2013. Азаров: за 3 роки Україна переплатила за газ 20 млрд
доларів
Розповідаючи про підсумки роботи економіки, підведених за дев'ять місяців поточного
року, він зазначив, що "Держстат оприлюднив статистику, яка показала, що у вересні визначилися
деякі негативні тенденції".
"Затяжний спад попиту на наші товари на традиційних ринках та зменшення ціни на
товари українського експорту всі останні 3 роки супроводжувалися руйнівним для цілих галузей
нашої економіки впливом найвищою в Європі ціни на газ. За 3 роки ми переплатили за газ до 20
млрд доларів, які за цей час могли б використовувати для модернізації промисловості, сфери
охорони здоров'я та реалізації інфраструктурних проектів", - сказав прем'єр, відкриваючи
засідання уряду в середу, 23 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Азаров зазначив, що за ці роки економіка країни має справу з дуже складним збігом
негативних факторів, але, незважаючи на це, влада робить все необхідне для розвитку економіки.
Крім того, прем'єр не уникнув можливості традиційно покритикувати уряд попередників.
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"Хочу нагадати опонентам, які готові звинуватити наш уряд навіть у світовій рецесії саме
їхні політичні сили несуть відповідальність за створення таких "драконівських" умов для
економіки України", - зазначив він.
"Це їх пряма відповідальність, але вони не приймають її перед народом України. Більш
того, вони намагаються сьогодні провокувати паніку і жодним чином не сприяють подоланню
нових викликів" , - cказав прем'єр.
Нагадаємо, згідно з контрактом, підписаним НАК "Нафтогаз України" з російським
"Газпромом" 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1
тисячу кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року
близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.
21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв
подписали в Харкові додаткову угоду до договору 2009 року щодо знижку в розмірі 100 доларів на
газ в обмін на пролонгацію перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі
до 2042 року.
Україну не влаштовують цінові параметри газового контракту, і вона наполегливо
домагається його перегляду.
NEWSru.ua

23.10.2013. Азаров розповів, чому в Україні економічні труднощі
У вересні українська економіка переживала труднощі. Про це 23 жовтня заявив прем'єрміністр Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.
"Держстат оприлюднив статистику, яка засвідчила, що у вересні проявилися певні
негативні тенденції... ми маємо справу з украй складним збігом негативних факторів", - сказав
прем'єр.
Серед цих факторів він назвав спад попиту на українські товари на традиційних ринках,
складнощі у торгівлі з країнами Митного союзу, високу ціну на російський газ і погану погоду,
через яку на місяць майже зупинилися польові роботи.
Проблеми в українській економіці негативно впливають на виконання державного
бюджету.
Його доходи, повідомив прем'єр, за підсумками дев'яти місяців 2013 року, склали на 5%
менші від запланованих: зросли порівняно з аналогічним періоду минулого року на 4% при
плановому зростанні 9%.
ВВС Україна

ПАРЛАМЕНТ
22.10.2013. Рада
лікування Тимошенко

зареєструвала

другий

законопроект

про

У парламенті зареєстровано ще один законопроект, що передбачає можливість лікування
українських ув'язнених за кордоном. Автор проекту №3461 "Про внесення змін до статті 84
Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до
позбавлення волі" - позафракційний депутат Анжеліка Лабунська.
Нагадаємо, раніше Верховна рада зареєструвала законопроект депутата Сергія Міщенка,
згідно з яким пропонувалося дозволити ув'язненим, хвороби яких потребують лікування за
кордоном, надавати відстрочку від відбування покарання.
Міщенко пропонує передбачити, що суд, у зв'язку з хворобою засудженого, може
відстрочити покарання особи на термін його лікування за кордоном. Після лікування засуджений
повинен повернутися для подальшого відбування покарання.
ЛIГАБiзнесIнформ

23.10.2013. ВР ратифікувала угоду про перевезення ядерних
відходів між РФ та Угорщиною.
Відпрацьоване ядерне паливо везтимуть через територію України з озброєною охороною.
Через Україну возитимуть ядерні відходи Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом
міністрів України, урядом Російської Федерації та урядом Угорщини про перевезення ядерних
матеріалів між РФ та Угорщиною через територію України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів із
375 зареєстрованих у сесійній залі.
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Угода була підписана 17 жовтня 2012 року в Києві. Вона набирає чинності на дев’ятий день
з дати одержання депозитарієм останнього письмового повідомлення про виконання сторонами
внутрішньодержавних процедур.
Угода регулює питання забезпечення безпеки та розподілу відповідальності Сторін при
здійсненні міжнародних перевезень ядерних матеріалів, забезпечує створення відповідних
договірно-правових умов для гарантії безпеки довкілля при здійсненні міжнародного
співробітництва та реалізацію переваг України як транзитної держави, відзначається у
пояснювальній записці.
В угоді зазначається, що перевезення спеціальних вантажів здійснюється залізничним
транспортом у прямому сполученні без перевантаження територією України, Росії та Угорщини.
Перетин кордону держав сторін персоналом супроводу спеціальних вантажів і вартою
(охороною), переміщення через державні кордони спеціальних вантажів, а також озброєння та
спорядження варти (охорони) і персоналу супроводу здійснюється згідно до законодавства кожної
зі сторін, а також для Росії - правових актів Митного союзу і Єдиного економічного простору, а для
Угорщини – законодавства Європейського Союзу, зокрема, правових норм ЄС з атомної енергії.
Обов’язковою умовою для здійснення перевезень спеціальних вантажів в рамках угоди є
наявність контрактів, що укладаються між юридичними особами Росії та Угорщини. Українська
сторона забезпечує транзит транспорту зі спеціальними вантажами своєю територією.
Відпрацьоване ядерне паливо підлягає охороні озброєною вартою (охороною) протягом
всього шляху проходження. Забезпечення охорони свіжого ядерного палива та інших спеціальних
вантажів регламентуються законодавством кожної з держав. При перевезенні свіжого ядерного
палива на території України воно підлягає озброєній охороні.
Угода укладена терміном на 10 років. У подальшому її дія автоматично продовжується на
наступні 10-річні періоди, якщо жодна із сторін не повідомить дипломатичними каналами
депозитарію не менш як за 12 місяців до завершення чергового періоду дії угоди, про свій намір
припинити її дію.
УНІАН

26.10.2013. Закон про ринок електроенергії: євроремонт у
хрущовці?
Чи буде ринок електроенергії в Україні ринком споживача чи виробника?
Верховна Рада ухвалила закон "Про функціонування ринку електроенергії України".
Розробники закону називають його кроком до європейських стандартів і лібералізації
ринку.
Проте експерти зауважують, що за нинішнього стану справ в українській енергетиці, де
головні виробничі потужності є монополізованими, цей формально проєвропейський закон може
мати негативні наслідки.
Конкурентне середовище
"Основною метою прийняття закону є лібералізація оптового ринку електроенергії в
Україні та створення ефективного конкурентного середовища на ринку електричної енергії з
урахуванням основних вимог законодавства ЄС", - йдеться у пояснювальній записці до
законопроекту.
Ухвалений парламентом закон передбачає, що між постачальником електроенергії та
споживачем укладатимуть двосторонні угоди, і покупець матиме можливість обирати свого
постачальника. Крім того, електроенергію можна буде купувати і на спотовому ринку.
"У 2016 році ринок має запрацювати (за новими правилами - Ред.) у пілотному режимі, а
повністю набуде чинності 1 липня 2017 року", - заявив депутат від Партії регіонів Георгій Груба,
який представляв закон під час його розгляду.
У міністерстві енергетики кажуть, що новий закон має сприяти запровадженню
європейських правил гри на українському ринку електроенергетики.
Натомість українські експерти ще рік тому, після першого читання, висловлювали
припущення про те, що закон написаний "під одну компанію", чи принаймні під компанії, що
виробляють струм із газу та вугілля, і утискає інтереси підприємств атомної та гідроенергетики.
Передбачалося, що до другого читання у закон внесуть відповідні поправки. Проте і після
ухвалення законопроекту про те, що він і надалі ставить у нерівні умови різні генеруючи компанії,
заявила представниця "Українського ядерного форуму" Ольга Кошарна.
Нині на український АЕС виробляється близько 50% електроенергії в країні, і вона зараз є
найдешевшою. Проте атомна енергетика майже так само як і гідроенергетика, має одну ваду:
обсяги вироблення струму важко регулювати, каже Сергій Дяченко, директор Бюро комплексного
аналізу та прогнозування. А відтак, при укладанні двосторонніх договорів у атомників будуть
великі складності.
"У атомних станцій практично нульова маневровість. Атомний блок не може працювати із
навантаженням, меншим за номінальне. Наприклад, ви виробляєте гігаватт, а контракт у вас на
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менші обсяги. Що робити? Куди скидати решту? Можна виходити на так званий "балансуючий
ринок". А він є дуже складним, і електроенергія на ньому є дорожчою, ніж у самих АЕС. Є
розрахунки, що споживачі будуть змушені сплачувати за електроенергію на мільярд гривень
більше тільки через ці проблеми із регулюванням", - каже експерт.
Він також вважає, що "європейськість" закону є лише формальною, а от негативні наслідки
можуть бути цілком реальними:
"За формальними ознаками цей закон є цілком європейським, бо він впроваджує ринок
двосторонніх контрактів і так звану "модель балансуючого ринку". Але це є лише механізм. Щоб
він працював,треба, аби існувала конкуренція виробників. Якщо цього не буде, не буде і стимулу до
скорочення витрат", - каже пан Дяченко.
"У нас близько 70% теплової генерації здійснюють підприємства, що входять до складу
ДТЕК. Ці підприємства, а також Енергоатом, виробляють понад 80% всієї енергії в країні. Тобто ми
маємо абсолютно монополізований ринок. Якщо ми на такому ринку запровадимо нову модель, то
виробники будуть не конкурувати один з іншим, а обмежувати виробництво і підтримувати високі
ціни. І тоді нас очікує підвищення цін на електроенергію", - припускає директор Бюро
комплексного аналізу та прогнозування.
Експерт також вважає, що для того, аби український енергетичний ринок став справді
схожим на європейський, уряд мав би спочатку попрацювати над створенням умов для розвитку
конкуренції, а вже після цього запроваджувати модель регулювання ринку, яка передбачає
багатьох виробників, які конкурують між собою за споживача.
Підтримка і зауваження
На стадії розробки законопроект підтримували і у європейському Енергетичному
співтоваристві, і у Світовому банку.
Проте однозначну підтримку новим правилам функціонування ринку наразі висловила
лише одна велика українська енергетична компанія - ДТЕК, що входить до холдингу СКМ,
контрольованому Ринатом Ахметовим.
"Ухвалення закону сприятиме розвитку конкуренції, посиленню інтеграційних процесів в
електроенергетиці за стандартами, що існують у Європі", - цитує слова Андрія Фаворова, директора
з комерційної діяльності ДТЕК прес-служба холдингу.
Проте Головне науково-експертне управління у своїх висновках до законопроекту
вказувало на те, що його авторам "доцільно було б надати інформацію щодо позиції відповідних
виробників електроенергії щодо внесеного законопроекту".
Крім того, у висновках управління є застереження щодо прозорості формування цін і
тарифів на електроенергію, зокрема - "в умовах нової моделі ринку електроенергії". Там
припускають, що це може призвести до зловживань та підвищення цін, які виллються у
збільшення "бюджетних видатків на компенсаційні заходи" для населення.
ВВС Україна

ПРЕЗИДЕНТ
21.10.2013. Янукович: законопроект про лікування в'язнів за
кордоном скоро з'явиться в Раді
Віктор Янукович прогнозує, що найближчим часом у Верховній Раді з'явиться
законопроект про лікування ув'язнених за кордоном.
Про це він сказав сьогодні в Києві на прес-конференції після зустрічі з Президентом Чехії
Мілошем Земаном.
Янукович нагадав, що питання Тимошенко має вирішуватись у правовому полі, тому
потрібно ухвалити законопроект, який би дозволяв засудженим у разі необхідності виїжджати на
лікування за кордон.
"На даний час такий законопроект розглядається політичними силами і найближчим
часом буде внесено на розгляд парламенту", - сказав Президент України
ВВС Україна

21.10.2013. Питання Юлії Тимошенко може вирішуватись
виключно у правовій площині - Президент
Питання колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко має вирішуватись виключно у
правовій площині, наголошує Президент України Віктор Янукович.
«Вирішення цього питання може розглядатись виключно у правовій законній площині.
Законодавство України потребує сьогодні прийняття окремого закону, який би дозволяв
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громадянам України в разі необхідності мати можливість лікуватись за кордоном», - сказав Віктор
Янукович під час спілкування з представниками ЗМІ після українсько-чеських переговорів.
За словами Президента, такий законопроект зараз розглядається політичними силами і
найближчим часом буде внесений на розгляд парламенту.
У свою чергу, Президент Чеської Республіки Мілош Земан наголосив, що питання
лікування Юлії Тимошенко порушувалося під час українсько-чеських переговорів. За його
словами, це питання є досить чутливим і потребує відповідного підходу.
«Я вважаю, що передчасна медіалізація цього питання скоріше була б на шкоду, ніж на
користь. І все ж таки, я з впевненістю, яка наближається до 100%, можу сказати, що я б на це дав
десь від нуля до ста відсотків», - сказав Мілош Земан.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

21.10.2013.
Президент
наголошує
на
важливості
міжрегіонального співробітництва між Україною та Чехією
Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості налагодження
міжрегіонального співробітництва між Україною та Чехією та підписання відповідних угод.
Під час виступу на українсько-чеському бізнес-форумі Глава держави підкреслив, що
співпраця областей, окремих міст нашої держави з чеськими краями сприятиме як вирішенню
регіональних проблем, так і налагодженню роботи малого та середнього бізнесу.
«Розкриття потенціалу регіонів - це дуже важлива складова, яка наблизить бізнес до реалій
життя і створить умови для вирішення регіональних проблем», - сказав Віктор Янукович.
На переконання Глави держави, саме малий та середній бізнес може стати основою для
реалізації масштабних проектів. «Співпраця між регіонами сприяє вирішенню як соціальних
питань, так і інших питань, пов’язаних із веденням великого бізнесу, з втіленням і реалізацією
великих інвестиційних проектів. Тому що саме малий і середній бізнес здатні створювати гнучкі
системи для виконання тих чи інших завдань по великим інвестиційним проектам», - зазначив він.
Віктор Янукович позитивно оцінив документи, підписані під час офіційного візиту
Президента Чехії в Україну.
«Я дуже радий, що сьогодні наші Торгово-промислові палати, України і Чехії, підписали
спільні документи, знайшли сьогодні можливість зацікавити представників бізнесу як України, так
і Чехії, зібратися разом і обговорити ті питання, які цікавлять з двох сторін», - сказав Глава
держави.
Віктор Янукович наголосив, що головне завдання влади - сприяти успішній реалізації
запланованого. «Я переконаний, що роль держави в усіх цих процесах - це створення відповідної
законодавчої бази і надання допомоги й мотивації для того, щоб бізнес був успішний», - резюмував
Президент.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

ОПОЗИЦІЯ
21.10.2013. ЄС наполягає на звільненні Тимошенко
Міністри закордонних справ країн ЄС закликали уряд у Києві звільнити Юлію Тимошенко.
Без вирішення її долі підписання угоди про асоціацію немислиме, наголошують міністри.
За п'ять тижнів до за планового підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі
між Україною та ЄС міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу закликали уряд у Києві
звільнити колишню прем'єр-міністерку Юлію Тимошенко. Без вирішення питання ув'язненої та
хворої Тимошенко підписання угоди немислиме, наголосили міністри закордонних справ
Великобританії та Швеції у понеділок, 21 жовтня, у Люксембурзі перед початком зустрічі голів
зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС.
"Ми хочемо бачити подальший прогрес у справі вибіркового правосуддя", - наголосив
керівник британського зовнішньополітичного відомства Вільям Хейг. За його словами, доля Юлії
Тимошенко - одне з важливих питань, хоча й не єдине, адже є ще умови, які Київ повинен
виконати. Шведський міністр закордонних справ Карл Більдт повідомив, що під час його спільного
з польським колегою Радославом Сікорським візиту до Києва, що очікується у вівторок, 22 жовтня,
ітиметься про рішення у справі Тимошенко.
"Акції останньої хвилини вельми ризиковані"
Також німецький міністр закордонних справ Ґідо Вестервелле заявив, що очікує від
України негайних дій щодо ув'язненої опозиціонерки.
Євросоюз готовий підписати з Україною угоду про асоціацію наприкінці листопада, але
перед тим має бути вирішене питання Тимошенко, наголосив Вестервелле перед зустріччю
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міністрів закордонних справ ЄС. Це випадок великого символічного значення, і ми очікуємо, що
його вирішать завчасно, підкреслив Вестервелле. "Відповідь за Україною", - зазначив він.
Водночас німецький міністр застеріг, що часу, аби забезпечити підписання угоди про
асоціацію наприкінці листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі, залишається обмаль.
"Акції останньої хвилини не є раціональними, натомість вкрай ризикованими", - підкреслив
Вестервелле.
Водночас австрійський міністр закордонних справ Міхаель Шпінделеґґер наголосив і на
важливості здійснення Україною реформ. "Нам важливо, щоб Україна чітко спрямувала курс у
напрямку Європи, а не в напрямку Росії", - заявив він.
"Час для забезпечення життєздатного розв'язання спливає"
Тим часом 21-22 жовтня Київ та Харків відвідає моніторингова місія Європарламенту, яку
очолюють Пет Кокс і Олександр Квасневський.
У офіційній заяві місії також підкреслюється, що час для забезпечення життєздатного
розв'язання спливає.
"Місія продовжуватиме аналізувати досягнення необхідних умов, яке дозволить їй
доповісти про повне виконання критеріїв для підписання Угоди про асоціацію з Україною, що їх
визначила Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу у грудні 2012 року. Засаднича
умова будь-якого життєздатного результату полягає в тому, що він має шанувати гідність та
забезпечити згоду кожної з ключових осіб, залучених з обох сторін", - наголошується в заяві місії
Кокса-Квасневського.
DW.DE

24.10.2013. Комісія
Тимошенко передчасним

при

президенті

вважає

помилування

Комісія при президентові України у питаннях помилування не знайшла підстав для
внесення пропозиції про помилування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
"Комісія не знайшла підстав для внесення пропозиції про застосування помилування, а
також вважає таку пропозицію передчасною", - йдеться у відповіді адміністрації президента на
запит ВВС Україна.
При цьому комісія посилається на "ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також те, що
Ю.Тимошенко відбула незначну частину призначеного судом строку покарання, обвинувачується
та підозрюється у вчиненні інших правопорушень".
Засідання Комісії з питань помилування заплановане на четвер, 24 жовтня.
Немає підстав
Раніше члени комісії повідомили, що питання Тимошенко немає у порядку денному
засідання комісії.
"Я вивчила всі матеріали до засідання комісії, там немає подання щодо Юлії Тимошенко.
Не будемо це питання розглядати", - заявила ВВС Україна член комісії Лариса Скорик.
Член комісії, депутат від Партії регіонів Сергій Гриневецький також запевнив, що на
засідання в четвер питання про "часткове помилування" Юлії Тимошенко виноситися не буде.
Депутат нагадав, що 27 квітня комісія розглянула звернення про помилування екс-прем’єра
й не знайшла для нього підстав.
"Тому повторно розглядати питання щодо помилування Юлії Тимошенко немає підстав", сказав Сергій Гриневецький, якого цитує офіційний сайт Партії регіонів.
Захисник пані Тимошенко Сергій Власенко висловив обурення відмовою комісії
розглянути питання про помилування екс-прем'єра.
"Сьогодні засідатиме так звана комісія з помилування, яка відмовилася розглядати
клопотання стосовно Юлії Володимирівни Тимошенко, незважаючи на те, що це клопотання
підписали понад 170 народних депутатів і місія Європарламенту та керівники церков і знамениті
українці", - сказав пан Власенко, якого цитує агенція "Інтерфакс-Україна".
4 жовтня представники місії Європарламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс подали
президенту України прохання про помилування Юлії Тимошенко.
Вони також запропонували екс-прем'єрові пройти лікування в Німеччині, на що експрем'єр погодилася.
Закон від опозиції
24 жовтня три опозиційні фракції внесли у парламент власний законопроект щодо
вирішення "питання Тимошенко" - про заборону вибіркового правосуддя та зняття перешкод для
підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Раніше у парламенті було зареєстровано два законопроекти, які уможливлюють лікування
засуджених за кордоном, від депутатів Сергія Міщенка й Анжеліки Лабунської.
Однак "Батьківщина" наполягає, що не погодиться на жоден варіант вирішення питання
Тимошенко, який передбачатиме так звані "канікули в ув’язненні" для Юлії Тимошенко.
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За словами лідера фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка, депутати можуть
проголосувати за цей законопроект, а президент - поставити підпис максимум за 24 години.
17 жовтня Віктор Янукович заявив, що Верховна Рада може ухвалити рішення про
можливість лікування Юлії Тимошенко за кордоном, і пообіцяв підписати такий закон.
Вирішення питання екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яке у ЄС вважають прикладом
вибіркового правосуддя в Україні, є однією з ключових умов для підписання угоди про асоціацію з
ЄС у листопаді.
Україна розраховує підписати Угоду про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у
Вільнюсі наприкінці листопада.
BBC Україна

31.10.2013. Кокс і Квасневський підтримали один з проектів по
Тимошенко
Спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневський та Пет Кокс назвали
законопроект позафракційного депутата Анжеліки Лабунської "найкращою основою" для того, аби
знайти необхідний консенсус у справі Тимошенко.
"Наша місія вивчила всі законопроекти щодо лікування засуджених осіб за кордоном. Ми
дійшли висновку, що законопроект п. Лабунської являє собою найкращу основу, на якій слід
створювати та шукати необхідний консенсус між проурядовими та опозиційними партіями", сказано в заяві спостерігачів, яку поширило представництво Євросоюзу в Україні 31 жовтня.
Олександр Квасневський та Пет Кокс здійснили вже 24-й візіт до України в рамках місії
Європарламенту, яка вивчає питання вибіркового правосуддя в Україні.
У четвер спостерігачі зустрілися з президентом Віктором Януковичем та ув'язненою експрем'єркою Юлією Тимошенко.
У своїй заяві Олександр Квасневський та Пет Кокс закликають владу та опозицію докласти
всіх зусиль для досягнення консенсусу щодо подальших законодавчих кроків і зробити це якомога
швидше.
Коментуючи заяву Європарламенту адвокат ув'язненої Сергій Власенко сказав журналістам
у Харкові, що Юлія Тимошенко готова підтримани будь-які рекомендації місії Європарламенту.
"Юлія Володимирівна неодноразово, в тому числі публічно, заявляла, що готова
підтримати будь-які рекомендації місії Кокса-Квасневського, як єдиної уповноваженої Євросоюзом
інституції для моніторингу виконання критеріїв подолання вибіркового правосуддя в справі
Тимошенко", - заявив пан Власенко.
"Лікування у кайданах"
Законопроект Анжеліки Лабунської пропонує удосконалити прописану в Кримінальному
кодексі процедуру звільнення ув’язнених від покарання за хворобою.
Якщо в’язень протягом року лікується в стаціонарі котроїсь української лікарні і в
результаті не одужує, то суд за наявності відповідної довідки і письмової заяви іноземної клініки
про згоду прийняти його на лікування може дозволити такому ув’язненому лікуватися за
кордоном.
"Приймаючи (таке – Ред.) рішення…, суд зобов’язаний одночасно прийняти рішення про
звільнення такої особи від покарання за хворобою", – йдеться у проекті Лабунської.
Але при цьому вона пропонує залишити без змін положення Кримінального кодексу, яке
зобов’язує в’язнів, котрі одужали, повертатися назад відбувати покарання.
Соратники Тимошенко раніше називали такий варіант "лікуванням у кайданах" і казали,
що він неприйнятний, оскільки не дасть можливості екс-прем'єру повернутися в Україну та брати
участь у виборах президента.
Критично про нього також відгукувалися представники ЄС.
У вересні європейський комісар з питань розширення Штефан Фюле в інтерв'ю газеті
"Коммерсант" сказав, що не "уявляє і не припускає, що Євросоюз або представники ЄС стануть
учасниками угоди, котра передбачає від’їзд Юлії Тимошенко за кордон для отримання медичної
допомоги, і в той же час запобігає поверненню пані Тимошенко на батьківщину, в Україну після
закінчення її лікування".
BBC Україна

01.11.2013. Опозиція підтримає законопроект Лабунської про
лікування засуджених
Арсеній Яценюк каже, що опозиція вимагатиме розгляду законопроекту Лабунської 5
листопада
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Опозиційні фракції "Батьківщина", "Свобода" та УДАР підтримають законопроект
позафракційного депутата Анжеліки Лабунської щодо лікування засуджених за кордоном, сказав
лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк.
"Ми підтримаємо законопроект пані Лабунської. Це позиція трьох опозиційних фракцій.
Ми вже провели консультації з цього приводу", - сказав пан Яценюк на прес-конференції у Києві.
За його словами, опозиція вимагатиме, щоб законопроект Лабунської поставили першим
питанням порядку денного на засіданні Верховної Ради 5 листопада.
Арсеній Яценюк додав, що опозиція не наполягатиме на законопроекті, який подали
лідери трьох опозиційних фракцій. Законопроект, зокрема, передбачав надати повну
індивідуальну амністію Юлії Тимошенко.
"Юлія Тимошенко підтримує позицію місії Кокса і Квасневського", - додав лідер
"Батьківщини".
Напередодні спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневський та Пет
Кокс назвали законопроект позафракційного депутата Анжеліки Лабунської "найкращою
основою" для того, аби знайти необхідний консенсус у справі Тимошенко.
Вони також закликали опозицію та владу зробити це якнайшвидше.
Верховна Рада включила усі три законопроекти щодо вирішення питання Юлії Тимошенко
до порядку денного на наступний пленарний тиждень з 5 до 8 листопада.
"Лікуванням у кайданах"
Раніше соратники пані Тимошенко називали варіант звільнення, запропонований пані
Лабунською, "лікуванням у кайданах" і казали, що він неприйнятний, оскільки не дасть
можливості екс-прем'єру повернутися в Україну та брати участь у виборах президента.
Критично про нього також відгукувалися представники ЄС.
Однак після останньої заяви місії Кокса-Квасневського захисник Тимошенко Сергій
Власенко сказав, що вона готова підтримани будь-які рекомендації місії Європарламенту.
"Юлія Володимирівна неодноразово, в тому числі публічно, заявляла, що готова
підтримати будь-які рекомендації місії Кокса-Квасневського, як єдиної уповноваженої Євросоюзом
інституції для моніторингу виконання критеріїв подолання вибіркового правосуддя в справі
Тимошенко", - заявив пан Власенко.
Водночас Сергій Власенко додав, що внесення правок у законопроект пані Лабунської може
призвести до зриву підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Він також назвав 18 листопада крайнім терміном звільнення Юлії Тимошенко.
Законопроект Лабунської передбачає, що ув'язнену можуть звільнити рішенням суду на час
лікування за кордоном, але вона буде змушена повернутися до в'язниці щойно вилікується.
Це означає, що Юлія Тимошенко не зможе взяти участь у президентських виборах 2015
року.
BBC Україна

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МИТНИЙ СОЮЗ
30.10.2013. Потрібні гроші: йти на поступки МВФ чи вступати
в Митний союз?
Україні знов доведеться брати кредити у МВФ та ЄС в обмін на реформи чи зичити
російські гроші в обмін на вступ до Митного союзу, кажуть аналітики, оцінюючи підсумки місії
МВФ.
29 жовтня в Україні закінчила роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду
(МВФ), яку українська преса охрестила „місією порятунку“. Гості з Вашингтону прибули до країни
в той момент, коли через зниження доходів держбюджету в Україні утворилися мільярдні борги з
виплати заробітних плат і було призупинено фінансування місцевих органів влади. Оглядачі не
виключають, що Київ може взяти багатомільярдний кредит не тільки в МВФ, а й у Росії. Але тільки
в обмін на відмову України від євроінтеграції.
Уряд вибачається
Тривожні чутки про важкий стан українських державних фінансів від початку осені почали
переростати в відверті скандали. Так, Асамблея територіальних громад України висунула
ультиматум керівництву держави. На зборах цієї організації в Києві 26 жовтня голови
адміністрацій малих міст і сіл вимагали від Верховної Ради невідкладного призначення
парламентських слухань про блокування Державним казначейством України рахунків місцевих
органів влади.
Якщо влада проігнорує ці вимоги, мери міст погрожують влаштувати всеукраїнську акцію
протесту. Тим часом Державний комітет статистики підтвердив, що станом на кінець вересня
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борги з зарплат в Україні зросли до мільярда гривень. Окрім того, на засіданні Кабміну 23 жовтня
прем´єр-міністр Микола Азаров визнав, що в країни „виникають проблеми“ із соціальними
виплатами. „За це ми повинні вибачитися перед людьми“, - додав прем´єр. Винними в затримках
виплат він назвав міністра соціальної політики й міністра фінансів.
Бюджет виявився нереальним
На відміну від голови уряду, незалежні економісти певні, що причиною цього є не
халатність окремих чиновників, а проблеми з наповненням держбюджету. Виконавчий директор
Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в інтерв´ю DW зауважив, що замість запланованого
зростання ВВП на 3,4 відсотка цей показник за перший квартал становив, за даними
Держкомстату, тільки 1,1 відсотка, а за другий - 1,3.
Тому, продовжує Устенко, вся фінансова міць держави спрямована на виплати зовнішніх
боргів та стримування інфляції. „Необхідно переглянути бюджет упродовж решти місяців цього
року. Виконати його за початково закладеними параметрами просто неможливо“, - попередив
експерт. Із ним погоджується директор київського Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій Ігор Бураковський. „Треба визнати, що українська економіка не
відновилася після світової кризи 2008-2009 років і досі перебуває у стані чи то стагнації, чи то
депресії“, - підкреслив він у розмові з DW.
То де взяти гроші?
Щоб залатати дірки, які утворилися в державних фінансах, уряду доведеться зичити гроші.
І одночасно проводити реформи, щоб не допустити подальшої стагнації економіки, впевнені
економісти. Але Кабмін поки що вичікує і не лише не переглядає актуальний бюджет, але й
затримує підготовку бюджету на 2014 рік. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак 21 жовтня на
засіданні погоджувальної ради голів фракцій парламенту повідомив, що проект бюджету уряд
представить не раніше, ніж наприкінці листопада.
Брати кредити на світових ринках капіталів можна, але це дорого, вказують оглядачі.
„Зараз можна розраховувати на отримання тільки дуже дорогих кредитів під більше ніж десять
відсотків річних“, - вважає Олег Устенко. У цьому контексті експерти розглядають активізацію в
останні дні жовтня контактів між президентами України та Росії як спробу домовитися про
отримання багатомільярдного кредиту від Москви.
Не всі кредити однаково корисні
Російські мільярди приваблюють президента Віктора Януковича тим, що їх, припускають
економісти, можна буде витратити на виконання соціальних зобов´язань теперішньої влади
напередодні президентських виборів 2015 року. Але вони, за словами Олега Устенка, „не
вирішують проблем, а тільки закривають діру, що утворилася в бюджеті“. За іншою версією, в
обмін на кредит Моква вимагатиме від України відмовитися від євроінтеграції та вступити до
Митного союзу.
Умовами кредитів із боку МВФ та Євросоюзу є проведення Києвом економічних і
політичних реформ. У той час, коли Віктор Янукович зустрічався з Володимиром Путіним у Сочі
25 жовтня, в Верховній Раді було зареєстровано внесений президентом проект угоди про
отримання від Євросоюзу 15-річного кредиту на суму 610 мільйонів євро. Єврокомісар із питань
розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле під час нещодавнього візиту до
Києва зауважив, що ЄС надасть цей кредит за умови поновлення співпраці між Україною та МВФ.
Ігор Бураковський, який обговорював із представниками місії МВФ стан справ в
українській економіці, прогнозує, що висновки місії фонду будуть прості та однозначні. „Стан
української економіки залишається складним, і якщо Київ хоче змінити цей стан, то йому
доведеться піти на серйозні, глибокі та болючі економічні реформи“, - резюмував експерт.
DW.DE

СНД
22.10.2013. Україна з 1 січня очолить СНД
Україна з 1 січня 2014 року перейме від Бєларусі головування у Співдружності Незалежних
Держав. Концепція та пріоритети головування будуть обговорені на зустрічі глав держав-учасниць
СНД у Мінську 24-25 жовтня. Про це 21 жовтня журналістам повідомив перший заступник міністра
закордонних справ України Руслан Демченко, передає прес-служба відомтсва.
"По черзі Україна мала головувати в СНД в минулому році. З огляду на те, що ми
планували головування і в ОБСЄ, і в СНД, зрозуміло, що витягнути два такі головування ми навряд
чи змогли б. Тому ми помінялися з білорусами, і Бєларусь головує в цьому році, а ми будемо
головувати в наступному", - сказав він.
Дипломат уточнив, що статут СНД дозволяє головувати Україні попри те, що вона не є
членом Співдружності.
Демченко також запевнив, що головування в СНД не вплине на євроінтеграційіні процеси
України та результати Вільнюського саміту.
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Він, серед іншого, відзначив, що на сьогодні триває робота над концепцією головування
України. "Президенти, коли будуть приймати участь у зустрічі глав держав у Мінську, я думаю, що
з цього приводу будуть мати розмову. І концепція головування, і пріоритети головування – про це
будуть говорити", - додав дипломат.
Також згадайом, що 27 вересня президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради
України проекти законів про приєднання України до договорів держав-учасниць СНД про
міждержавний розшук осіб і в боротьбі з тероризмом.
NEWSru.ua

ОБСЄ
21.10.2013.У Люксембурзі відбулося засідання у форматі "Трійка
ОБСЄ-ЄС"
21 жовтня 2013 року у Люксембурзі під спільним головуванням Діючого голови ОБСЄ,
Міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та Міністра закордонних справ головуючої в
ЄС Литви Лінаса Лінкявічуса відбулося засідання у форматі «Трійка ОБСЄ – ЄС».
У ході зустрічі міністри зосередились на обговоренні актуальних питань безпеки у регіоні
ОБСЄ, приділивши особливу увагу врегулюванню тривалих конфліктів.
У контексті останнього раунду переговорів з придністровського врегулювання у форматі
«5+2», який відбувся у Брюсселі на початку жовтня, Діючий голова ОБСЄ відзначив, що «це був
гарний приклад нашої співпраці задля досягнення спільної мети – безпеки та процвітання у
Східній Європі». Леонід Кожара закликав і надалі заохочувати обидві сторони до максимально
конструктивного обговорення усього комплексу питань порядку денного переговорів.
ОБСЄ та ЄС також тісно співпрацюють у рамках Женевських міжнародних дискусій, на
яких вони співголовують разом з ООН. За словами Леоніда Кожари, необхідні узгоджені дії ОБСЄ,
ЄС та ООН з метою належного проведення наступного раунду консультацій у листопаді.
Було висловлено підтримку зусиллям Співголів Мінської групи ОБСЄ, спрямованим на
пошук політичних шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту та забезпечення
діалогу між Азербайджаном та Вірменією щодо його вирішення.
Важливою темою засідання у Люксембурзі стала підготовка до засідання Ради Міністрів
ОБСЄ, яке відбудеться у Києві у грудні ц.р. Леонід Кожара відзначив позитивну оцінку пропозицій
Українського головування щодо проектів рішень Ради Міністрів ОБСЄ з боку сторони ЄС і закликав
до результативної взаємодії у підготовці до зустрічі міністрів.
Сайт МЗС України

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
24.10.2013. У Росії вкотре попереджають, що євроінтегрована
Україна Митному союзу не потрібна
Позиція Росії щодо декларованого Україною бажання одночасно приєднатися до Митного
союзу і укласти Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС залишається незмінною - інтеграція у
два об'єднання одразу неможлива. Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов.
"Українській стороні доведеться вибирати, в який бік вона рухається. Поєднати ці два
кроки неможливо", - сказав він напередодні запланованої на четвер у Мінську зустрічі президента
РФ Владіміра Путіна з президентом України Віктором Януковичем.
Водночас 24 жовтня прем'єр України Микола Азаров заявив, що для України режим вільної
торгівлі з Європейським Союзом, а також зона і Митного союзу, і СНД є виключно важливими.
Разом з тим він нагадав, що Україна збирається підписати Угоду про асоціацію з ЄС.
Як відомо, президенти РФ і України візьмуть участь в самітах Вищої Євразійської
економічної ради та СНД, що відбудуться в Мінську.
Нагадаємо, 18 листопада Європейський Союз прийматиме остаточне рішення про
підписання Угоди про асоціацію з Україною 18 листопада.
Посли Франції, Німеччини та Польщі вважають, що без звільнення Тимошенко підписання
угоди з ЄС неможливе.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали Україну вирішити ситуацію з
екс-прем'єром Юлією Тимошенко якомога швидше, оскільки затягування ставить під ризик
підписання Угоди про асоціацію. Це випливає із заяв, зроблених 21 жовтня міністрами на початку
засідання ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі.
Інтерфакс-Україна
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24.10.2013. В.Путін і В.Янукович обговорять
підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС

у

Мінську

Сьогодні, 24 жовтня, у Мінську Президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор
Янукович на засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав обговорять
питання передбачуваного підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на
російські ЗМІ.
"Я думаю, що це питання ( підписання Україною Угоди - Ред) нависає над усім комплексом
наших відносин і, природно, що вони в тій чи іншій мірі торкнуться президентом" , - сказав
Ю.Ушаков на брифінгу у вівторок.
Він повідомив, що на засіданні Вищої ради В.Путін проведе дві двосторонні зустрічі - з
президентом України і президентом Білорусії Олександром Лукашенко.
УНН

24.10.2013. Президент Європарламенту: Росія тисне не лише на
Україну, а й на литовське головування в ЄС
У Європарламенті сподіваються на підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті у
Вільнюсі, але Києву необхідно виконати всі критерії. Про це заявив президент Європейського
парламенту Мартін Шульц в четвер у Брюсселі, виступаючи на саміті Європейського Союзу.
"Європейський парламент сподівається, що всі необхідні умови будуть дотримані, і ми
зможемо у Вільнюсі підписати Угоду про асоціацію з Україною та парафувати угоди з Молдовою і
Грузією", - сказав він.
"Україна повинна виконати всі критерії з точки зору виборчої та судової реформи в
повному обсязі", - уточнив Шульц.
Президент Європарламенту висловив окрему подяку наглядової місії ЄП Пету Коксу і
Олександру Кваснєвсьому.
"Протягом останніх 16 місяців місії вдалося після 23 відвідувань забезпечити звільнення
трьох колишніх міністрів і поліпшити умови утримання Тимошенко", - розповів Шульц про
досягнення місії.
Також він заявив знову про неприйнятність економічного тиску з боку Росії на країни
Східного партнерства.
"Майбутній саміт Східного партнерства у листопаді у Вільнюсі буде ключовим моментом у
наших відносинах з нашими Східними партнерами. На даний момент Росія надає потужний
економічний тиск не тільки на наших східних сусідів, але і на литовське головування в ЄС. Це не
прийнятно!", - сказав він.
У цьому зв'язку президент Європарламенту висловив упевненість в тому, що всі країни
мають суверенне право самим вирішувати, з ким вони "хочуть укладати комерційні угоди і до яких
економічних блокам вони хочуть належати".
"Мова йде не про вибір між Росією і ЄС. Ми прагнемо до добрих стосунків з Росією,
заснованих на довірі і повазі загальних цінностей і правил. Я твердо переконаний, що більш тісні
економічні та політичні зв'язки з ЄС буде також покращувати відносини наших східних партнерів з
Росією. Це в наших спільних інтересах", - переконаний Шульц.
Інтерфакс-Україна

24.10.2013. Путін не хоче бачити
рослинництва з України” після євроінтеграції

„тваринництва

й

Росія не хоче щоб на її ринок надходила "збірка викруткою" українцями євротоварів, після
підписання асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це заявив президент Росії
Владімір Путін на прес-конференції за підсумками саміту ЄврАзЕС у Мінську.
Він нагадав, що Україна має намір запровадити у себе технічні регламенти ЄС, "а це
означає, що багато товарів, вироблені на Україні, повинні підкорятися технологічним нормам
Євросоюзу".
"Це дуже хороші норми, але для того, щоб по них випускати товари, потрібна модернізація
економіки. Це вимагає великих інвестицій. За нашими експертними оцінками, це десь в районі
сотні мільярдів євро. Є ці джерела?" - зауважив президент РФ.
У зв'язку з цим він звернув увагу на те, що "Україна не приєднується повномасштабно до ЄС
і тому ніяких особливих кредитів і пільг (для неї) не передбачено".
"На нашу думку, це може призвести до витіснення власне українських товарів, насамперед
на ринку Митного союзу", - підкреслив Путін.
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За його словами, країни МС звернули увагу ще на одну проблему: так звана "збірка
викруткою" відповідно до договору про асоціацію України та ЄС визнається товаром українського
виробництва.
"Це що таке? Це "викрутка" називається. Це "збірка викруткою", а ми не хочемо мати збірку
на своїй території в масовому масштабі", - сказав Путін.
Він також додав, що Україна погоджується лібералізувати сільськогосподарський ринок.
"І в сфері тваринництва, що стосується живої худоби та м'ясопродукції, це стосується і
рослинництва... Це всі предмети дуже складних предметних переговорів. Ми не є учасниками
переговорів і не можемо і ось так от в явочному порядку все це прийняти на свій рахунок і
перенести на російський грунт", - сказав Путін.
Тому, за його словами, сторони домовилися провести консультації відповідно до правил,
викладених у договорі про зону вільної торгівлі СНД.
Натомість прес-секретар президента РФ Дмітрій П’єсков зазначив: "Раніше планувалося,
що президенти Росії і України проведуть окрему зустріч, але потім було прийнято рішення, що
бесіда відбудеться на полях спільної вечері глав держав".
Вечеря буде влаштована у резиденції президента Білорусії. У ній візьмуть участь
президенти Росії, Білорусії, України, Казахстану, Таджикистану та Вірменії.
Як повідомлялось, сьогодні проходить засідання Вищої Євразійської економічної ради на
рівні глав держав.
Зокрема Аляксандр Лукашенка на ньому заявив, що, рухаючись по шляху євроінтеграції,
Україна не повинна закривати для себе можливість участі в Митному союзі та ЄврАзЕС.
Натомість Путін наголосив: приєднання України до Митного союзу в разі підписання нею
угоди про асоціацію з ЄС неможливе.
Інтерфакс-Україна

24.10.2013. Мінськ
зустрітись з Путіним

напередодні

Вільнюса:

Янукович

має

Для Віктора Януковича зустріч у Мінську з Путіним може виявитися останньою перед
Вільнюсом
Президент України Віктор Янукович має зустрітися із російським президентом
Володимиром Путіним у Мінську в рамках засідання Євразійської економічної ради та зустрічі
голів держав СНД. Ця зустріч президентів може виявитися останньою напередодні підписання
Україною Угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС.
Відкриваючи засідання Євразійської економічної ради, господар зустрічі білоруський
президент Олександр Лукашенко закликав країни Митного союзу шукати конструктивні шляхи
співпраці з Україною навіть після того, як вона підпише угоду із ЄС, а Україну - не виключати для
себе можливість співпраці із Митним союзом:
"Що стосується України, то важливо, аби вона, рухаючись у бік Європейського Союзу, не
закрила для себе можливість участі у Митному, а в подальшому - і в Євразійському економічному
союзі", - заявив Олександр Лукашенко.
Багато союзів - великих і різних
Втім, український президент мав нагоду поспостерігати за суперечками між членами
Митного союзу. Вже на початку зустрічі учасникам не вдалося приховати внутрішні суперечності
між Росією, Білоруссю та Казахстаном.
Зокрема, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував розпустити
Євразійське економічне співтовариство - ЄврАзЕс (до складу якого входять Білорусь, Казахстан,
Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан), як об'єднання, що дублює функції Митного союзу.
"Треба це вирішувати, тому що дві паралельні організації зі схожими правилами не
потрібні", - сказав він.
Він також висловив думку, що Киргизстан і Таджикистан можуть стати лише
спостерігачами у Митному союзі, тоді як членство цілком може отримати Вірменія. Президент
Казахстану також запропонував приєднати до Митного союзу і Туреччину, щоб уникнути
звинувачень у тому, що це об'єднання намагається відновити СРСР:
"Туреччину прийняти - велика країна, і розмови (про новий СРСР - Ред.) завершаться".
Своєю чергою, російський президент Володимир Путін визнав, що навіть три члени
Митного союзу поки що не можуть домовитися про ліквідацію вилучень із режиму вільної торгівлі.
"Те, що ми поки не досягли по деяких позиціях того, про що домовлялися раніше, це,
звичайно, прикро, згодний тут з колегами", - заявив Володимир Путін.
Режим низки вилучень із режиму вільної торгівлі існує і в рамках відповідної угоди,
укладеної між країнами СНД, до якої минулого року приєдналася і Україна.
Неможливий необхідний крок
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Напередодні зустрічі у Мінську перший віце-прем'єр російського уряду Віктор Шувалов
заявив, що після підписання угоди із ЄС, інтеграція до євразійських структур стане неможливою
для України:
"Українській стороні доведеться вибирати, у який бік вона рухається. Поєднати ці два
кроки неможливо", - заявив російський урядовець.
У той таки час український прем'єр-міністр Микола Азаров наполягає, що Києву необхідно
підтримувати однаково добрі торговельні відносини і з ЄС, і з Росією та іншими членами СНД.
"Для України режим вільної торгівлі із ЄС та Митним союзом або СНД є винятково
важливим. Частка країн Митного союзу у нашому товарообігу складає 40%, країн ЄС - близько
30%. Тобто разом це становить левову частку нашого товарообігу", - заявив український прем'єр на
відкритті Міжнародного чорноморського економічного форуму у Ялті.
При цьому він наголосив, що "при всіх "плюсах" та "мінусах" угоди з Європейським
Союзом, для України економічні вигоди у перспективі є очевидними.
Пан Азаров також заявив, що через запровадження Росією низки обмежень на імпорт
товарів українських виробників, за дев'ять місяців цього року товарообіг між країнами скоротився
на чверть.
Київ та Москва започаткували міжурядові консультації, присвячені можливому
підписанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Перша зустріч на рівні віце-прем'єрів, на якій Україну представляв Юрій Бойко, відбулася
8 жовтня. Проте другу зустріч, заплановану на 22 жовтня, було скасовано.
Очікується, що Угоду про асоціацію України з ЄС може бути підписано наприкінці
листопада на саміті країн "Східного партнерства" у Вільнюсі.
BBC Україна

24.10.2013. Російські ЗМІ про асоціацію: Київ втратив почуття
гідності
Підписання угоди про асоціацію з ЄС залежить від вирішення питання Юлії Тимошенко
Трикутник відносин між Росією, ЄС та країнами-членами "Східного партнерства" - в огляді
міжнародної преси від 24 жовтня.
Росія про "почуття гідності"
Своїм прагненням підписати угоду про асоціацію з ЄС офіційний Київ виявив "відсутність
почуття власної гідності", пише Євген Шестаков в "Российской газете".
"Заради псевдоблизькості до єдиної Європи українські політики готові "козирнути" на
будь-яку команду, яка надійшла з Брюсселя, фактично віддаючи за політичну безцінь територію
власної країни разом із заводами, сільгоспугіддями та населенням у довгострокову оренду
західним хазяям", - пише Шестаков.
На його думку, нещодавній візит міністрів закордонних справ Польщі та Швеції показав,
що ЄС ставиться до України як до "васальної держави".
Він стверджує, що спостерігає "із сумом", як стратегічний партнер Росії "політично
вигинається", аби виконати критерії до підписання угоди.
Про власне угоду він пише так: "Цей документ дає можливість Києву постояти поруч з
дверима, за якими лідери ЄС будуть приймати рішення та навіть, в окремих випадках,
висловлювати з-за тих щільно зачинених дверей свою думку з приводу того, що коїться в Європі".
Стриманий оптимізм
Ризик непідписання угоди про асоціацію з ЄС збільшується через невирішене питання Юлії
Тимошенко, вважають українські експерти, опитані російською "Независимой газетой". Але
рішення вже є чи буде знайдене, а Рада проголосує за необхідний законопроект, який його
легалізує, додають вони.
"Ризик непідписання угоди з ЄС збільшується. І Янукович ризикує набагато більше, ніж
європейці. З тієї економічної ситуації, в якій перебуває Україна, неможливо вийти без зовнішньої
допомоги. Її можуть надати або міжнародні структури, або Росія", - вважає Сергій Таран.
"Думаю, сьогодні Путін зробить Януковичу дуже привабливі пропозиції, від яких складно
буде відмовитися. Але є нюанс: ЄС, ЄБРР, МВФ, інші західні структури, коли обіцяють, завжди і
точно виконують свої зобов’язання. Росія ж - не завжди", - додає експерт.
На його думку, якими б не були ці пропозиції Росії,пан Янукович не зможе прямо їх
прийняти сьогодні, бо мусить зважати на думку "молодого покоління українських олігархів".
За прогнозами ж Костя Бондаренка, рішення у справі Тимошенко буде знайдене в
парламенті, який проголосує за закон, який регламентує правила лікування ув’язнених за
кордоном.
Помста Путіна
Помсти, при чому масштабної, від Володимира Путіна за рішення України набути
асоційоване членство в ЄС очікує провідний український агроексперт Алекс Ліссітса.
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"Для Путіна втрата Україна як союзника назавжди стала би повним розгромом і означала
би персональну поразку", - заявив він виданню Europolitics.
Втім, на його думку, Україна та ЄС мають бути вдячними Путіну за його "політику
залякування", оскільки вона полегшила українцям вибір.
Він звертає увагу на те, що навіть так звані українські олігархи наразі підтримують
підписання угоди про асоціацію.
"Можливо, у деяких законодавство та правила ЄС викликають занепокоєння, але все може
бути набагато гірше, якщо Україною заправлятиме путінська Росія, побоюються вони", - додав він.
Він нагадав, що досі неузгодженими залишаються два пункти умов, які висуває ЄС:
прийняття антидискримінаційного закону та питання Тимошенко. Перше питання, прогнозує
експерт, не буде вирішено вчасно, але ЄС не наполягатиме на ньому.
Експерт припускає, що українська влада вже знайшла рішення щодо другого питання і
"досить впевнений", що договір про асоціацію буде підписано.
Залякування Кремля
Жодна з пострадянських країн не зазнала останнім часом такого шаленого тиску з боку
Росії як Молдова, вважає International New York Times.
"Залякування, яке Кремль заперечує, скероване не тільки проти Молдови. Напередодні
конференції наступного місяця, де ЄС планує поглибити політичні та торговельні домовленості з
кількома колишніми радянськими республіками, Росія шепоче їм погрози та стискає горлянки,
прямо кажучи меншим сусідам, що краще їм приєднатися до російського Митного Союзу за участю
Казахстану та Білорусі", - пише видання.
Для Молдови такі погрози найбільш загрозливі, бо економіка цієї "найбіднішої країни
континенту" залежить від російського газу, яким опалюється взимку. Поставки молдавського вина
та агропродукції до Росії, на які час від часу накладаються торговельні санкції, забезпечують
значну частину надходжень до місцевого бюджету.
У випадку погіршення відносин Росія також може вислати з країни "десятки тисяч"
молдован, які працюють там.
Втім, на думку видання, політика Росії "тільки консолідувала рішення (влади Молдови Ред.) укласти політичні та торговельні угоди з ЄС".
Служба моніторингу ВВС

28.10.2013. Лавров: українці
закордонними паспортами

і

росіяни
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Громадяни РФ і України повинні їздити одне до одного за закордонними, а не внутрішніми
паспортами, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
"Я вважаю, це абсолютно правильно, треба їздити за закордонними паспортами", - сказав
він 28 жовтня, виступаючи в Донському державному технічному університеті.
"Закордонний паспорт зараз зробити не проблема. Треба зробити так, щоб до моменту,
коли цей режим (асоціації України з ЄС. - Ред.) буде запроваджено, усі, хто хотів, ці паспорти
отримав. А візи нам не потрібні. Я вважаю, це буде колосальною помилкою. ... Російська Федерація
запровадження віз не передбачає", - зазначив Лавров.
Ця заява пролунала після зустрічі міністрів закордонних справ Росії та України в Ростовіна-Дону, де відбулося засідання російсько-українського підкомітету з міжнародної співпраці.
Своєю чергою міністр закордонних справ України висловив стурбованість заявою Лаврова.
"Може, це і нормально, але нам потрібен перехідний період, щоб громадяни змогли
отримати закордонні паспорти", - сказав Леонід Кожара.
Останнім часом у відносинах України та Росії з'явилася певна напруженість. Експерти
пояснюють її тим, що Україна планує підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.
Пільг не буде
Окрім заяви про паспорти, Сергій Лавров розповів і про економічні наслідки підписання
Угоди з ЄС.
За його словами, в цьому випадку українські товари втратять пільги, передбачені
договором про зону вільної торгівлі СНД.
"Про жодну заборону на постачання товарів з території України мова не йде", - заявив
російський міністр.
"Але пільги, які ... випливають з участі в договорі про зону вільної торгівлі в СНД, - ці
пільги припинять свою дію, якщо український ринок перевантажиться товарами з Євросоюзу, які
конкурують із нашими", - додав Лавров.
Водночас Леонід Кожара заявив, що Росія та Україна мають вести консультації та шукати
оптимальну модель співпраці після підписання Угоди, однак заперечив, що Україна прагне
віддалитися від Росії.
"Довкола цієї теми існує багато міфів та легенд. Ми вважаємо, що найбільший міф - те, що
Україна прагне до Європи, щоб подалі відійти від Росії. А це не так", - сказав Леонід Кожара.
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Він також висловив упевненість, що асоціація України країни з ЄС матиме позитивний
ефект, зокрема, і для Росії.
Затримані українці
Леонід Кожара на зустрічі також вчергове нагадав Росії про українських громадян,
затриманих у Росії.
Мова іде про рибалку Олександра Федоровича, затриманому в Азовському морі, та кока
судна Greenpeace Руслана Якушева.
"Ми в Україні будемо виступати за те, щоб цих громадян повернули в Україну", - сказав
Леонід Кожара.
Український рибалка був єдиним, хто вижив під час зіткнення російського прикордонного
катера з українським баркасом. Четверо його колег загинули. Зараз Федорович чекає на суд в
російському Єйську, бо йому висунули звинувачення в браконьєрстві.
Леонід Кожара повідомив, що справа Федоровича обговорюється на рівні правоохоронних
органів двох держав.
BBC Україна

28.10.2013. Росспоживнагляд: продукція Roshen не відповідає
нормам
За підсумками інспекції кондитерської фабрики Roshen Росспоживнагляд заявив, що її
продукція не відповідає вимогам санітарних норм.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Росспоживнагляду.
Відомство заявило, що готове повторно проінспектувати українські фабрики тільки після
зміни позиції української влади щодо російських експертів.
Раніше міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк висловив
подив щодо присутності в групі інспекторів російських кондитерів.
"Я не розумію, чому у цій групі з'явилися конкуренти – представники кондитерських
компаній Росії. Це інспекція чи продовольче шпигунство?" - цитує слова Миколи Присяжнюка
УНІАН.
Перевірка фабрик відбулася з 22 по 24 жовтня цього року на прохання української сторони.
Ввіз продукції Roshen до Росії призупинено ще з липня. Багато експертів бачать у цій
забороні політичну складову і розцінюють заборону як тиск на Україну через плани підписати
Угоду про асоціацію України з ЄС.
"Недружня атмосфера"
"Робота експертів Росспоживнагляду на території України відбувалася в неділовій і
недружній атмосфері, створюваній керівництвом Мінагрополітики України", - ідеться у
повідомленні Росспоживнагляду.
"Повторна перевірка українських фабрик можлива лише в разі принципової зміни позиції
української сторони щодо усунення виявлених порушень та належного забезпечення перебігу
заходів з перевірки", - сказано в документі.
Російські інспектори заявляють, що продукція Roshen виготовляється на основі застарілих
нормативів і не відповідає санітарним вимогам Росії щодо вмісту дріжджів і цвілі.
Також є претензії до системи контролю якості на заводах, зокрема те, що сировина не
контролюється виробничими лабораторіями і оцінюється тільки за супровідними документами
постачальників.
Крім того, у Росії називають серйозним порушенням те, що основний постачальник сухого
молока для фабрик Roshen не входить до реєстру молокопереробних підприємств України,
допущених до постачання в РФ.
"Проведена перевірка залишила гнітюче враження, попри всі запевнення про те, що в них
(Roshen. - Ред.) сучасне виробництво з використанням сучасних технологій", - заявив 27 жовтня
Геннадій Онищенко, колишній керівник Росспоживнагляду, який нещодавно залишив цей пост.
BBC Україна

29.10.2013. "Газпром" вирішує, що робити з Україною
Російський "Газпром" заявив, що у вівторок вирішить, чи переводити Україну на 100%
передоплати за газ. Про це журналістам заявив заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв.
За його словами, така можливість передбачена умовами контракту від 2009 року.
"У нас є така можливість за контрактом зробити це негайно, тому сьогодні, очевидно,
Олексій Борисович (Міллєр - ред.) буде в офісі, і ми розглядатимемо цю тему", - заявив Олександр
Медведєв.
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Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер запропонував перевести продаж газу для
України в режим передоплати у зв'язку з порушенням умов платежів. Цю пропозицію також
підтримав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.
У "Газпромі" заявили, що Україна досі не оплатила газ за серпень - борг становить 882
мільйони доларів.
Критично - не критично
Прем’єр-міністр України Микола Азаров підтвердив, що проблеми з оплатою російського
газу Україною існують, але вони не є критичними.
"Проблеми є, але вони не критичні. Уряд тримає ці питання під контролем", - сказав
прем’єр.
У відповідь російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що ситуація з оплатою
російського газу Україною є критичною.
"Вони кажуть, що проблеми з оплатою газу є, але вони не є критичними. Але я вважаю, що
проблеми з оплатою є, і вони критичні.", - сказав він.
Пан Медведєв підтримав пропозицію Газпрому змінити схему розрахунку за газ. "Судячи з
тих висловлювань, які звучать, наші колеги не бачать поки що тут особливих проблем. Раз не
бачать проблем, значить, платити не збираються. А раз не хочуть платити, значить, будемо
переводити на передоплату", - заявив російський прем'єр.
При цьому Дмитро Медведєв наголосив, що питання оплати потрібно адресувати в першу
чергу "Нафтогазу", тому що оплата газу – це питання двох господарюючих суб’єктів.
У прес-службі "Нафтогазу" ВВС Україна поки що відмовляються коментувати заяви
російської сторони.
Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що останнім часом вони неодноразово йшли
українським колегам назустріч і надали знижку: 5 мільярдів кубометрів газу за ціною 269 доларів
за тисячу кубометрів, "що означає знижку на суму понад півмільярда доларів".
Хоча ту знижку, за словами експертів, отримала не Україна, а недержавна компанія Ostchem, яка входить до складу контрольованої Дмитром Фірташем Group DF.
Ціна дружби
Останнім часом з боку Росії дедалі частіше лунають заяви про можливе погіршення
відносин з Україною у разі підписання Угоди про асоціацію із ЄС.
Припускають, що саме цій темі були присвячені три останні зустрічі українського та
російського президентів впродовж минулого тижня - дві під час саміту лідерів СНД у Мінську, і ще
одну - у неділю в Сочі.
Саме після цієї зустрічі з'явилися нові критичні зауваження "Газпрому". І саме після неї
радник російського президента Сергій Глазьєв заявив, що переговори про створення газового
консорціуму можна вважати остаточно проваленими.
Утім, речник президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що суперечка щодо газових боргів
"по суті, збіглася у часі з дискусіями щодо того, які наслідки з точки зору двосторонніх
торговельно-економічних відносин між Києвом і Москвою буде мати підписання угоди з ЄС".
Пан Пєсков сказав, що це питання ні на саміті СНД у Мінську, ні під час зустрічі
президентів Росії і України в Сочі, нібито не обговорювалося.
"Це не є політичною темою, а виключно господарчо-комерційною. "Газпром" вже
достатньо довго терпів, проявляв гнучкість, довго намагався добитися від української сторони
виплати боргів або термінів з оплати. Але цю гнучкість не може бути безмежною. Цілком
очевидно, що настає момент, коли потрібно чітко позначити позицію, а головне - момент, коли
потрібно платити борги", - підкреслив речник Путіна.
Прогнозоване загострення
У 2013 році компанія "Нафтогаз Україна" скоротила імпорт газу з Росії на 30% і, за словами
міністра енергетики Едуарда Ставицького, скорочуватиме його й надалі, подвоївши імпорт з
Європи.
Раніше у "Газпромі" говорили про можливі санкції щодо України у разі недобору газу,
посилаючись на умови контракту.
Попри це прем'єр-міністр Микола Азаров нещодавно заявив, що Київ згодом може зовсім
відмовитися від закупівлі російського газу, якщо ціна на нього залишатиметься такою ж високою,
як зараз.
Проте, як виглядає, навіть скорочення імпорту при високій ціні та економці, низьких
тарифах на газ для населення та ТКЕ та економіці, що скорочується вже понад рік, не врятувало
Київ від заборгованості за газ. За таких обставин чергове загострення газової суперечки з Москвою
було лише справою часу - каже експерт Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук:
"По великому рахунку, остання проблема - це дійсно проблема ділових суб'єктів. Азаров
правий у тому, що треба питати у "Нафтогазу", чому він не сплатив за газ. Але "Нафтогаз" скаже,
що він дотує комунальні підприємства і населення, і не отримує відшкодування з бюджету. Тому у
нього немає грошей, аби оплатити російський газ. І це вже буде питання до держави, чому тарифи
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є такими низькими. Виходить замкнене коло. І при економіці, яка скорочується, єдиний варіант це кредити. А кредити нам зараз можуть дати або Росія, або ЄС".
Він також радить звернути увагу і на заяву радника російського президента. Юрій
Корольчук припускає, що саме у створенні газового консорціуму може полягати "ціна питання"
нинішнього загострення газової суперечки між Москвою та Києвом.
BBC Україна

29.10.2013. Газпром
попередньою оплатою

погрожує

Україні

продавати

газ

за

Голова "Газпрому" Олексій Міллер запропонував перевести продаж газу для України в
режим передоплати у зв'язку з порушенням умов платежів.
Згідно з повідомленнями, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на нараді у Москві
підтримав цю пропозицію.
Перед цим у "Газпромі" заявили, що Україна досі не оплатила газ за серпень - борг
становить 882 мільйони доларів.
"Ситуація дуже серйозна, враховуючи, що за контрактом, у разі порушення умов платежів,
передбачено перехід на систему передоплати за поставку газу. Це питання треба вирішувати. І
робити це терміново!", - заявив голова російського газового монополіста Олексій Міллер.
При цьому він зазначив, що "Газпром" на побажання української сторони погодився на
передоплату транзиту газу територією України - зараз він оплачений до січня 2015 року.
"Газпром" за останній час неодноразово йшов українським колегам назустріч у питаннях
виконання ними умов контракту", - додав Олексій Міллер.
У компанії "Нафтогаз України" від коментарів з цього приводу поки що відмовилися.
Голова "Газпрому" також нагадав про знижку, яку Москва надала Києву: 5 мільярдів
кубометрів газу за ціною 269 доларів за тисячу кубометрів, "що означає знижку на суму понад
півмільярда доларів".
Хоча ту знижку, за словами експертів, отримала не Україна, а недержавна компанія Ostchem, яка входить до складу контрольованої Дмитром Фірташем Group DF.
Ціна дружби
Останнім часом з боку Росії дедалі частіше лунають заяви про можливе відносин з
Україною у разі підписання Угоди про асоціацію із ЄС.
Зокрема, радник президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції Сергій
Глазьєв у вівторок заявив, що документ не підпишуть, бо він суперечить договору про дружбу з
Росією.
Уряд Миколи Азарова вже давно домагається перегляду ціни російського газу для України,
яка передбачена контрактом від січня 2009 року, підписаного за прем'єрства Юлії Тимошенко.
Росія продає Україні газ за ціною приблизно 400 доларів за тисячу кубометрів.
20 вересня віце-прем'єр Юрій Бойко заявив, що Росія і Україна не домовилися про
зниження ціни на газ, тому що РФ пропонувала умови, які суперечили директивам президента
України.
Міністр енергетики Едуард Ставицький наприкінці серпня заявив про те, що компанія
"Нафтогаз України" 2013 року скоротила імпорт газу з Росії на 30% і скорочуватиме його й надалі,
подвоївши імпорт з Європи.
Олексій Міллер 29 жовтня підтвердив, що закачування газу до підземних сховищ України
цього року сягне історичного мінімуму - 18 мільярдів кубометрів.
Раніше у "Газпромі" говорили про можливі санкції щодо України у разі недобору газу,
посилаючись на умови контракту. Попри це прем'єр-міністр Микола Азаров нещодавно заявив, що
Київ згодом може зовсім відмовитися від закупівлі російського газу, якщо ціна на нього
залишатиметься такою ж високою, як зараз.
BBC Україна

29.10.2013. Чи буде газ "після Вільнюса"?
У який бік повернеться газовий вентиль у грудні, залежатиме від результатів вільнюського
саміту у листопаді
Активізація газових переговорів та загострення суперечок між Україною та Росією може
відбутися наприкінці цього року - після завершення вільнюського саміту "Східного партнерства",
кажуть українські та російські енергетичні експерти.
На цьому саміті, як очікується, Україна може підписати Угоду про асоціацію та вільну
торгівлю з ЄС,
Впродовж минулого тижня український та російський президенти провели три зустрічі дві під час саміту лідерів СНД у Мінську, і ще одну - у неділю в Сочі.

46 of 50

INTERNATIONAL WEEKLY # 33-34 (21.10.2013 — 03.11.2013)

47 of 50

Деякі ЗМІ припускали, що під час зустрічі у Мінську російська сторона запропонує знижку
у ціні на газ для України, яка може бути настільки привабливою, що змусить Київ переглянути
своє рішення підписувати Угоду про асоціацію та вільну торгівлю з СНД. Проте цього не сталося.
Проте зустріч у Сочі, на думку оглядачів, свідчить про те, що сторони, все ж таки, знайшли "точки
дотику", і обговорюють конкретні пропозиції.
Те, що знижка у ціні на російський газ для українських споживачів є можливою, показала
історія із купівлею 5 млрд кубометрів газу, закачаних у підземні сховища компанією Ostchem, що
входить до складу Group DF, контрольованої Дмитром Фірташем. Цей газ приватна українська
компанія придбала зі знижкою у 100 доларів, про яку український уряд безуспішно намагається
домовитися із Москвою вже понад три роки.
Водночас оглядачі прогнозують, що якийсь "рух" у міждержавних газових переговорах між
Києвом та Москвою можливий лише "після Вільнюса", тобто тоді, коли Угоду про асоціацію між
Україною та ЄС підпишуть або не підпишуть.
Штрафи, погрози, прогнози
Незалежно від результатів Вільнюського саміту, після його завершення між Україною та
Росією відбудеться загострення відносин у політиці, а відтак, і у газових питаннях, - вважає
генеральний директор російського Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Симонов.
"Ми всі розуміємо, що наближається листопад, вільнюський саміт. Так сталося, що ми
змішали політику із газом, їх давно час відокремити, і тоді все було б набагато простіше. Але цього
не вдалося зробити, і тому після такої події газ і політика перемішаються ще більше. Загалом, мені
здається, будуть серйозні складності і у політичних, і в економічних відносинах ( після саміту у
Вільнюсі - Ред.)", - вважає російський експерт і додає, що ці складнощі позначаться і на газовій
сфері.
Крім того, як каже Валентин Землянський, екс-речник українського "Нафтогазу", який був
свідком останніх українсько-російських газових "воєн" і контрактів у січні 2009 року, під кінець
2013 - на початку 2014 року Києву варто очікувати від "Газпрому" чергового штрафу за
недоімпортований газ.
Але цей штраф ніхто не збирається платити, так само, як і перший штраф на 7 млрд
доларів, що його "Газпром" виставив "Нафтогазу" на початку поточного року, припускає пан
Землянський. Водночас Новий рік він прогнозує спокійний: вдома, а не під телекамерами.
"Пан Купріянов (речник "Газпрому" - Ред.) ще навесні заявив, що Росія нічого не
вимагатиме, бо у Росії розуміють, що все одно нічого не отримають від України. Тому штраф буде.
Але офіційна позиція "Газпрому" - ми "платіжку" виставимо, але нічого не очікуємо. Контракти є,
домовленості Путіна і Фірташа дозволили заповнити українські сховища, тому взимку все має бути
спокійно", - каже Валентин Землянський. Експерт також вважає, що напруженість у газових
відносинах між Києвом та Москвою зберігатиметься доти, доки існуватиме і політична
напруженість на найвищому рівні керівництва обох країн.
Із тим, що у грудні-січні Київ знову може отримати багатомільярдний штраф від
"Газпрому" за невідібраний згідно контрактів 2009 року газ, погоджується і співголова Фонду
енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Але він так само вважає, що цей штраф навряд чи хтось
збирається оплатити:
"Штраф може бути навіть більший. Але механізмів його стягнення немає. Якщо російська
сторона таки звернеться до міжнародного арбітражу, то розглядатися будуть і інші питання
стосовно контракту", - каже експерт.
Дмитро Марунич також вважає, що теоретично Україна, дійсно, може згодом обійтися без
російського газу.
"Якщо собі уявити, що раптом постачання російського газу до України зупинилося зовсім,
то у нас є технічна можливість отримувати до 30 млрд кубів газу із Європи. Ми самі видобуваємо
20 млрд кубів. А якщо ще й наші сланцеві проекти і чорноморський шельф принесуть хоча б 10
млрд кубів, то ми матимемо 60 млрд кубометрів газу на рік без залучення Росії. Тобто теоретично,
за наявності додаткових обсягів газу на європейському ринку, ми цілком можемо відмовитися від
російського газу. Інша справа, що це є мало реалістично", - вважає Дмитро Марунич. Він також
відзначає, що як свідчить Ostchem, певний потенціал для взаємовигідних газових переговорів ще
існує
Впродовж всього 2013 року найвищі представники української влади, починаючи від
президента та прем'єр-міністра, неодноразово робили заяви, що без перегляду контрактів і ціни на
російський газ, Україна і надалі скорочуватиме імпорт цього газу, і нарощуватиме власний
видобуток традиційного газу, імпорт газу із Європи, а також розраховуватиме на видобуток
сланцевого газу.
Очікується, що за підсумками цього року Україна скоротить обсяги імпорту російського
газу принаймні на третину. Від січня до вересня імпорт газу скоротили на 20%.
BBC Україна
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31.10.2013. Росія та Україна обмінялися критичними заявами
щодо Roshen
Федеральна служба Росії з нагляду у сфері захисту прав споживачів та добробуту,
Росспоживнагляд, оприлюднила результати перевірки продукції української кондитерської
корпорації Roshen, заявивши, що ця продукція не відповідає вимогам безпеки і якості.
Натомість українське міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що
виконало всі вимоги Росспоживнагляду з організації інспекції, а сама інспекція "підтвердила
безпідставність заборони продукції українських кондитерів".
Російські інспектори працювали на підприємствах Roshen з 21 жовтня.
Ще наприкінці липня Росспоживнагляд заявив, що продукція компанії не відповідає
заявленій якості, і Росія запровадила заборону на імпорт продукції Roshen.
"Не відповідають сучасним вимогам"
"За результатами інспекції виявлено, що кондитерська продукція фабрик "Рошен"
виготовляється на основі скасованих у Російській Федерації нормативних документів, які не
відповідають сучасним вимогам для показників мікробіологічної безпеки та якості продукції", сказано в повідомленні Росспоживнагляду, опублікованому на сайті.
Росспоживнагляд також звертає увагу на те, що молочну продукцію на Roshen постачають з
підприємств Вінницької області, "не допущених до поставок до Російської Федерації".
При цьому Росспоживнагляд заявляє, що готовий і далі інспектувати українські
підприємства, якщо для цього забезпечать належні умови, і наголошує, що готовий до діалогу.
Щоправда, у заяві служби сказано, що реакція українського мінагрополітики "переконує у
небажанні конструктивного діалогу".
"Безпідставні висновки"
Мінагрополітики України, своєю чергою, назвало висновки російських інспекторів
безпідставними та звинуватило Росспоживнагляд у відмові від "конструктивного вирішення
питання двохсторонньої торгівлі".
Мінагрополітики відкидає претензії Росії щодо неналежного контролю сировини,
твердячи, що вона "пройшла всі внутрішньодержавні процедури контролю на дотримання
показників безпечності та отримала відповідні державні санітарно-гігієнічні висновки, які
засвідчують відповідність санітарно-хімічним показникам безпечності".
Відомство також закликає Росію надати юридичне обґрунтування вимоги використовувати
продукцію лише тих підприємств, які "включені до реєстру допущених до поставок в РФ", та надає
інформацію про те, що продукція кондитерської корпорації пройшла сертифікацію в Росії.
Напередодні з'явилася інформація про можливий продаж компанії "російським
норвежцям", яку Roshen категорично заперечив.
Від 21 жовтня впродовж тижня в Україні перебували експерти Росспоживнагляду, які
інспектували чотири українські фабрики Roshen в рамках домовленостей про відновлення
постачання продукції на російський ринок.
BBC Україна

01.11.2013. "Газпром" розкрив умови відтермінування щодо
боргу "Нафтогазу": 6% річних за кожен день
Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер розкрив умови додаткової угоди з
"Нафтогазом України", за якою за серпневі постачання російського газу українська компанія мала
сплатити тільки у жовтні.
Голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер надав доповнення до контракту з
"Нафтогазом України", згідно з яким було надано відтермінування сплати за серпневі постачання
газу до 1 жовтня: під 6% річних до дня сплати.
Як випливає з документа, підписаного "Газпромом" і "Нафтогазом" 18 вересня, український
холдинг повинен був "частково сплатити попередній рахунок від 2 серпня на суму 1 мільйон
доларів не пізніше 7 вересня". Решту суми мало бути сплачено не пізніше 1 жовтня, при цьому за
надання відтермінування "Нафтогаз" повинен виплатити відсотки.
"Нарахування відсотків за кожен день кредиту у розмірі 6% річних на залишок
невиплаченої суми кредиту починається з 8 вересня і закінчується датою сплати в повному обсязі
включно", - йдеться у документі.
Глава "Газпрому" Олексій Міллер у вівторок, 29 жовтня заявив, що Київ досі не сплатив $
882 млн за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести постачання на
систему передоплати.
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, мабуть,
українська сторона платити не збирається. Так він відреагував на заяву голови уряду України
Миколи Азарова, який охарактеризував проблему зі сплатою за російський газ як не критичну.
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У середу, 30 жовтня, міністр енергетики Едуард Ставицький повідомив, що в Москві на
переговорах перебуває українська делегація на чолі з головою правління НАК "Нафтогаз україни"
Євгеном Бакуліним. Ставицький заявив, що Україна сподівається у середу-четвер домовитися
щодо сплати боргу за газ, і запевнив, що Україна розрахується з "Газпромом".
Проте джерело в російському "Газпромі" повідомило, що делегація "Нафотгаза" не
зустрічалася з керівництвом "Газпрому", і такі зустрічі не планувалися.
У четвер, 31 жовтня Ставицький повідомив, що керівництво НАК "Нафтогаз України" має
до кінця дня врегулювати питання заборгованості перед російським "Газпромом" за спожитий газ.
Однак у п'ятницю, 1 листопада він заявив, що переговори тривають, і ніякі терміни їх завершення
тепер не ставляться.
Дзеркало тижня

01.11.2013. S&P напророкувало Україні короткострокові
негативні наслідки через реакцію Росії на асоціацію
Дії Росії у відповідь на асоціацію України з ЄС, на думку аналітиків агентства, швидше за
все, будуть полягати у введенні обмежень на торгівлю подібно до тих, які було встановлено у серпні
2013 року.
S&P вважає, що реакція Росії на асоціацію з ЄС вдарить по Україні
Підписання угоди про асоціацію України і ЄС здійснить позитивний вплив на показники
торгівлі України у довгостроковому плані, проте негативні наслідки можуть виникнути у коротко- і
середньостроковій перспективі, пов'язані здебільшого з реакцією Росії, вважає міжнародне
рейтингове агентство Standard&Рoor's.
"Дії Росії, швидше за все, будуть полягати у введенні обмежень на торгівлю з Україною
подібно до тих, які було встановлено в серпні 2013 року. У результаті обсяг експорту до Росії,
швидше за все, скоротиться", - йдеться у звіті агентства у п'ятницю, 1 листопада,
S&P нагадує, що у 2012 році на частку Росії припадало 26% українського експорту сировини
і 39% експорту послуг.
У той же час агентство зазначає, що зберігається невизначеність щодо підписання
Україною угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада
2013 року, оскільки переговори про статус ув'язненої колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко
тривають.
У звіті також йдеться, що згідно з базовим сценарієм S&P не очікує, що Україна буде
проводити масштабні реформи, що робить укладення угоди про програму зовнішнього
фінансування з боку міжнародних фінансових організацій малоймовірним.
"Така програма, швидше за все, передбачала поєднання реформ, включаючи комбінацію:
консолідації бюджету, проведення ринкової реформи внутрішнього газового ринку, прискореного
врегулювання проблемних кредитів у фінансовому секторі і підвищення гнучкості валютного
курсу", - пояснює S&P.
На його думку, можливості консолідації бюджету країни обмежено. За оцінкою агентства,
зміна боргу розширеного уряду в 2013-2016 роках складе у середньому трохи більше 6% ВВП, у
результаті чистий борг розширеного уряду збільшиться з 34% ВВП у 2013 році до 40% у 2014 році.
При цьому частка боргу у ВВП збільшиться на кілька відсоткових пунктів понад дефіцит бюджету
за рахунок девальвації гривні. Близько 52% всього обсягу боргу номіновано в іноземній валюті,
хоча значна частина цих валютних зобов'язань складається з кредитів, виданих на пільгових
умовах, уточнює S&P. Агентство додає, що його оцінка обсягу державного боргу у 2013 році
включає фінансові казначейські векселі.
"Ми очікуємо, що державний борг у національній валюті і дефіцит бюджету розширеного
уряду будуть і надалі фінансуватися, здебільшого, за рахунок коштів НБУ і контрольованих
державою банків", - йдеться у звіті. Станом на серпень 2013 році НБУ володів 60% боргу у
національній валюті, інші українські банки - 32%, що становить близько 8% активів комерційних
банків, зазначає S&P.
Дзеркало тижня

01.11.2013. Медвєдєв не знайшов зв'язку між євроінтеграцією
України і складнощами у газовій сфері між Москвою та Києвом
Ситуація з постачанням газу до Європи через Україну не викликає побоювань у прем'єра
Росії, а проблеми, що виникли у газовій сфері між Москвою і Києвом, за його словами, не пов'язані
з рішенням України підписати угоду про асоціацію з ЄС.
Проблеми, що виникли у газовій сфері між Москвою і Києвом, не пов'язані з рішенням
України встановити асоційовані відносини з Євросоюзом, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро
Медвєдєв.
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"Тут немає ніякого зв'язку. Тому що платити потрібно незалежно від того, де знаходиться
якась країна, належить вона до Митного союзу або до Євросоюзу, входить вона у блок НАТО або ж
не входить у блок НАТО. Платити треба. Це правильна практика. Це ніяк не пов'язано з тим, що
збираються робити наші українські друзі з Євросоюзом. Якщо вони обрали цей шлях, нехай вони
ним ідуть, ми їм неодноразово про це говорили. Це суверенний вибір України, але нехай потім не
кусають собі лікті, якщо виявиться, що вони не отримають тих дивідендів, тієї вигоди, на які
розраховують, і в той же час позбудуться тих переваг, які є, тому що у нас, якщо говорити відверто,
зараз з ними особливі відносини, ексклюзивні відносини", - сказав російський прем'єр в інтерв'ю
агентству Reuters, поширеному прес-службою уряду РФ.
Медвєдєв знову підкреслив, що якщо Україна не розрахується за борги за газ, "буде аванс,
попередня сплата, яка вводиться на основі чинного контракту".
"А там передбачено, що якщо у певний період вони не платять належним чином, то
покупця переводять на авансову оплату, на попередню сплату. Про це мені доповів голова
правління "Газпрому" Міллер, і я вважаю, що це абсолютно нормальна практика, це відповідає
тому контракту, який укладено. Якщо розплатяться, тоді ми не підемо на цей крок", - зазначив
російський прем'єр.
Разом з тим, за його словами, "нескінченно продовжувати платіж неможливо, що б наші
колеги не говорили". "Ми розуміємо, що у них економічні складнощі, але платити все одно треба,
тим більше, що ми останнім часом і кредити їм давали, і профінансували транзит, тобто плату за
транзит на досить тривалий період, заплативши їм мільярди доларів. Вони хоча б взяли щось
звідти і заплатили за спожитий газ", - сказав Медвєдєв.
Він також висловив думку, що не очікує скорочення постачань газу до України і, значить,
до Європи.
"Ні, в цьому сенсі я вважаю, що все поки, слава богу, нормально. Всі угоди діють, і ті самі
два контракти, які ми підписали з Україною після газової кризи, яка сталася кілька років тому. У
цьому сенсі я не очікую якихось ускладнень. Сподіваюся, що це чудово розуміють і наші партнери,
які працюють на Україні. Все знаходиться у законодавчому полі, але за поставлену продукцію
прийнято платити. У всьому світі це нормальна практика. Нехай заплатять", - заявив він.
Російський прем'єр також знову заявив, що в разі створення ЗВТ України з ЄС, на Київ
будуть поширюватися вже інші правила. "Ми ж не проти того, щоб вони десь брали участь, - так
нехай беруть участь у будь-яких спілках та об'єднаннях, але якщо там будуть застосовуватися вже
інші правила, ми не можемо цього не враховувати в нашій практиці. Тому тут немає ніякого
примусу до союзу з Росією, Казахстаном, Білоруссю, тут немає жодних підводних інтересів. Просто
вони повинні обрати, де їм вигідніше перебувати. До цього ситуація була така: вони говорили, що
ми і не там, і не там. Це теж позиція. Зараз вони прийняли рішення начебто (у всякому разі, так
мені казали їхні лідери), і вони підпишуть відповідну угоду. Це теж позиція, вона заслуговує на
повагу, але вони повинні тоді розуміти, що і з нами відносини будуть будуватися інакше", зазначив він.
Медвєдєв нагадав, що Україна звертається до Росії за кредитами. "Зрештою, якщо у них
такі просунуті відносини з Євросоюзом, що, напевно, непогано, - у нас теж хороші відносини з
Євросоюзом, - нехай і кредитуються у Брюсселі. Мені здається, це абсолютно нормально, тут немає
ніяких ревнощів. Зрозумійте, у нас прекрасні відносини з Євросоюзом, у нас величезний
товарообіг, що не йде ні в яке порівняння, наприклад, з товарообігом між Україною і Євросоюзом,
у нас 400 мільярдів доларів щорічного товарообігу з Європейським союзом. Більше, напевно,
тільки, може бути, у Сполучених Штатів Америки і Китаю. Тому ми теж ексклюзивні партнери. Але
одна справа - обсяг торгівлі, інвестицій, а інша справа - коли приймається рішення керуватися
нормативною базою певного інтеграційного об'єднання. Тут, що називається, без образ, ми
повинні розуміти і порахувати наші гроші", - сказав прем'єр РФ.
Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер у вівторок, 29 жовтня заявив, що Київ досі не
сплатив $ 882 млн за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести
постачання на систему передоплати.
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, мабуть,
українська сторона платити не збирається. Так він відреагував на заяву голови уряду України
Миколи Азарова, який охарактеризував проблему зі сплатою за російський газ як не критичну.
У середу, 30 жовтня, міністр енергетики Едуард Ставицький повідомив, що в Москві на
переговорах перебуває українська делегація на чолі з головою правління НАК "Нафтогаз україни"
Євгеном Бакуліним. Ставицький заявив, що Україна сподівається у середу-четвер домовитися
щодо сплати боргу за газ, і запевнив, що Україна розрахується з "Газпромом".
Проте джерело в російському "Газпромі" повідомило, що делегація "Нафотгаза" не
зустрічалася з керівництвом "Газпрому", і такі зустрічі не планувалися.
У четвер, 31 жовтня Ставицький повідомив, що керівництво НАК "Нафтогаз України" має
до кінця дня врегулювати питання заборгованості перед російським "Газпромом" за спожитий газ.
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