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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОВАЛ НАПЕРЕДОДНІ ВІЛЬНЮСЬКОГО
САМІТУ
Черговий візит місії Пета Кокса та Олександра Кваснєвського до України 13
листопада 2013 року знову не привів до жодного результату. У стінах Верховної
ради представники місії назвали 19 листопада остаточною датою для ухвалення
євроінтеграційних законів. 14 листопада Європарламент подовжив мандат місії аж
до Вільнюського саміту, тому Кокс та Кваснєвський прибули зі своїм 27 візитом до
України знову.
Очевидно, що тактика провладної більшості у Верховній Раді полягала у
затягуванні ухвалення євроінтеграційних законів та вирішенні питання
Тимошенко, ігноруючи тим самим умови підписання Угоди про асоціацію,
висунуті з боку Європейського Союзу. Стало очевидною відсутність намірів у
Президента В.Януковича підписувати Угоду про асоціацію на тих умовах, які були
попередньо узгоджені з ЄС. В результаті, 21 листопада, за присутності в сесійній
залі в Києві європейських спостерігачів екс-президента Європарламенту Пета
Кокса та екс-президента Польщі Олександра Кваснєвського, було провалено
голосування щодо законопроектів по питанню Тимошенко. Тож на даний момент
вона не лише не вийде на волю, а, навіть не зможе виїхати до Німеччини на
лікування. Фактично, можна констатувати, що місія Кокса - Кваснєвського є
абсолютно провальним проектом, який не приніс тих результатів, які очікувалися.
Адже, основна ціль, яка покладалась на дану місію полягала в тому, щоб
допомогти Україні у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя.
І зовсім резонансним стає 21 листопада, коли Кабінет Міністрів України на
засіданні прийняв розпорядження про «Питання укладання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їх державами – членами, з іншої сторони»,
згідно з яким в інтересах національної безпеки України процес підготовки до
укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС призупинено. Крім того, у
заяві іде мова про необхідність відновити активний діалог з Російською
Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами-членами СНД щодо
пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження та зміцнення
спільними зусиллями економічного потенціалу держави.
Згідно з розпорядженням, МЗС разом з Мінекономрозвитку та
Мінпромполітики доручено запропонувати Європейському Союзу та Російській
Федерації утворити комісію на тристоронній основі для опрацювання комплексу
питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямків
торговельно-економічних відносин, розширення та сприяння міжнародній
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торгівлі, подальшу лібералізацію ринків, узгодження регуляторної бази для
покращення умов впровадження підприємницької діяльності.1 По-перше, тільки
наявність такої заяви свідчить про те, що Україна піддалася тиску з боку Росії.
Тому говорити про те, що РФ на даному етапі поступиться і піде по шляху
консультацій та переговорів – нереально. Відчувши слабкість України, Росія
тільки збільшить тиск з метою повністю підкорити Україну. Отже, ні в якій
тристоронній комісії Росія не буде приймати участі. По-друге, міністр головуючої
в Євросоюзі Литви Лінас Лінкявічус заявив, що ЄС не буде брати участь у роботі
тристоронньої комісії Україна-ЄС-Росія, створити яку запропонував уряд України.
У спеціальній заяві, поширеній місією Литви при ЄС, говориться: «Пропозиція
щодо проведення тристоронніх переговорів - не вихід із ситуації і не має
прецедентів. Пропозиція ЄС щодо двосторонніх переговорів залишається в силі, і
ми не бачимо ролі для третіх країн у цьому процесі».2
По-третє, вихід із переговорів щодо підписання Угоди про асоціацію
підтверджує повний провал євроінтеграційного курсу України.
Отже в такій ситуації, заява Президента України Віктора Януковича про те,
що країна продовжить йти шляхом євроінтеграції, яку він зробив після зустрічі з
федеральним президентом Австрійської Республіки Хайнсом Фішером у Відні 21
листопада, виглядає вкрай непереконливою. Така позиція підриває впевненість та
авторитетність України на міжнародній арені. Не можливо вважати стабільною
державу, яка довгий час йшла по одному вектору зовнішньої політики і при цьому
в останні момент приймає рішення про кардинальну зміну свого
зовнішньополітичного курсу на протилежний. В результаті, запланований візит
єврокомісара Штефана Фюле в Україну було скасовано.
Скоріш за все, Європейському Союзу необхідний час для того, щоб прийняти
рішення щодо реакції та подальшої діяльності по відношенню до України. Як
зазначає Stuttgarter Zeitung, Євросоюз має зробити висновки з нинішньої ситуації,
в якій "його намагання проникнути у стару радянську сферу впливу опинилися під
загрозою провалу". Утім, найбільш болючими наслідки цього провалу є для
пересічних українців. "Це гіркий момент для українців, які сподіваються на
модернізацію. Вони бачать, наскільки краще живеться сусідам у Польщі, хоча
після падіння "залізної завіси" ця країна починала реформи на тому самому
економічному рівні", - констатує Stuttgarter Zeitung3.
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
04.11.2013. Посол ЄС вважає "фантастичним", що Україна
змогла вижити
Голова Представництва Євросоюзу Ян Томбінські називає "фантастичним успіхом
українців" те, що Україна залишилася суверенною державою.
Про це він заявив сьогодні в Донецьку на зустрічі з головою Донецької ОДА Андрієм
Шишацьким, передає УНІАН.
"Останні 20 років фантастично, що Україна залишилася суверенною державою", - сказав
посол.
При цьому він додав: "Раніше не було упевненості, що суверенна Україна може вижити.
Сьогодні вже немає таких питань. Це фантастичний історичний успіх українців".
Томбінський зазначив, що тепер цю суверенність потрібно поліпшувати, щоб за нею йшла
економічна стабільність, тому що в Україні сьогодні є величезний потенціал.
Уряд прийняв розпорядження про призупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію з
ЄС. - http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246864953&cat_id=244276429
2 Евросоюз отказался от переговоров в рамках Украина-ЕС-Россия. http://glavcom.ua/news/167621.html.
1

"Україна вразлива до тиску Росії, бо в країні панує банда" - огляд німецької преси. http://www.dw.de/українавразлива-до-тиску-росії-бо-в-країні-панує-банда-огляд-німецької-преси/a-17245573?maca=ukr-rss-ukrnet-ukrall-3816-xml.
3
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Як відомо, Україна і ЄС планують підписати у листопаді на саміті "Східного партнерства" у
Вільнюсі Угоду про асоціацію та Зону вільної торгівлі.
Українська правда

07.11.2013. Президент Литви: ми 20 років тому пережили
блокаду з боку РФ, яку переживає Україна
Керівництво Росії наразі здійснює по відношенню до України помилку аналогічну тій, яку
вчинила 20 років тому по відношенню до Литви. Про це президент Литви Даля Грібаускайте
розповіла в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, пише УНН.
На думку литовського президента, підписання угоди про асоціацію — звичайний спосіб
зближення Європи з сусідами: “Литва пройшла цей етап в 1995 році, а 9 років потому увійшла до
складу ЄС. Є і геополітична причина: якщо Україна, Молдавія, Грузія будуть стабільніше
політично і економічно, це позитивно позначиться на безпеку та інтереси ЄС. Але ми нікого ні до
чого не примушуємо”.
Росія грає на руку тим, кого вважає своїми супротивниками вважає Д.Грібаускайте.
“В Україні проєвропейські настрої посилюються швидше, ніж очікувалося”, — сказала глава
Литви.
1990-ті роки і розпад радянської імперії нічому не навчили Кремль, вважає вона: “Коли
Литва оголосила про незалежність, ми в самий розпал зими провели 8 місяців в повній блокаді.
Без бензину, без газу. Результат? Наша економіка ще швидше переорієнтувалася на Захід. 20 років
потому Путін здійснює аналогічну помилку”.
“Ми повинні пояснити росіянам, що вони шкодять самі собі, що Митний союз, який Росія
хоче збудувати на своїх кордонах, може бути сумісний з європейської вільної торгівлею і що,
зрештою, з задоволеними сусідами вона заживе краще”, — говорить політик в інтерв’ю.
УНН

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
04.11.2013. Кравчук: зрив підписання Угоди з ЄС стане для
України ганьбою
Екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що якщо угоду про асоціацію з
Європейським Союзом не буде підписано через те, що Верховна Рада не зможе прийняти закон про
лікування Юлії Тимошенко за кордоном, то це стане ганьбою для країни.
Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі "Інтер" 1 листопада.
Пан Кравчук підкреслив, що зараз вирішується питання майбутнього України, і було б
безвідповідально перекреслити європейські перспективи цілої країни через долю однієї людини.
Кравчук нагадав, що європейські прагнення України ускладнили відносини з Росією.
"Росія хоче поставити Україну "на коліна". Це очевидно. При чому допускає в цьому
випадку неприйнятні, з погляду міжнародного права й відносин, форми й методи впливу", вважає він.
У зв'язку із цим він підкреслив, що Україні не можна зволікати з підписанням угоди про
асоціацію з ЄС у листопаді на саміті "Східного партнерства".
"Уявіть собі ситуацію - не підписали угоду... Ми знаємо, яке сьогодні життя у світі. Не буде
вона (Україна) позаблоковою. Що робити Україні? Іти до Росії?... (Тоді) не треба було починати
гратися з Європою", - додав Кравчук.
Він підкреслив, що в України немає іншого виходу, як виконати умови Євросоюзу для
підписання угоди про асоціацію. У зв'язку із цим він закликав парламентські сили знайти
консенсус для успішної євроінтеграції України.
ВВС Україна

04.11.2013. Підписання Угоди про асоціацію почне новий етап
співпраці з ЄС
Очікуване підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та
створення зони вільної торгівлі визначить новий етап відносин між сторонами, зазначив директор
департаменту європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
В'ячеслав Цимбал в ході другого засідання правління громадської ради при Мінекономрозвитку.
Він зазначив, що підписання Угоди про асоціацію є лише окремим етапом на шляху
інтеграції України в європейське співтовариство.
«Весь час звучать певні міфи щодо цієї Угоди, деякі кажуть, що ми взагалі мало не
вступаємо в європейське співтовариство, а насправді ми просто переходимо на новий етап
співпраці з ЄС», - підкреслив В'ячеслав Цимбал.
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Він повідомив, що однією з найважливіших частин Угоди є перехід України на
використання стандартів, відповідних норм Євросоюзу, а це великий обсяг роботи.
«Ми переходимо на інший рівень співпраці, на новий рівень реформ, які повинні
виконуватися в Україні, з метою адаптації нашого законодавства до законодавства ЄС. Це будуть
зміни в першу чергу, законодавства у сфері технічного регулювання», - зазначив експерт
Міністерства.
В'ячеслав Цимбал підкреслив, що використання гармонізованих з європейськими
національних стандартів надасть вітчизняним виробникам хорошу можливість розширити ринки
збуту своєї продукції.
«Ніхто не говорить, що треба відмовлятися від продукції, яка на сьогоднішній день
виробляється на підприємствах, а зазначається лише, що ця продукція повинна відповідати
певним технічним умовам для виходу на європейський ринок», - пояснив він.
В цілому він відзначив важливість роботи громадської ради при Мінекономрозвитку, з
точки зору інформування бізнес -спільноти про перспективи підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом.
Вечірній Київ

05.11.2013. Посол Фінляндії сподівається, що Асоціація УкраїнаЄС буде підписана
Посол Фінляндії в Україні Ар'я Макконен сподівається, що угода про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом таки буде підписана. Про це вона заявила сьогодні під час
участі у VI Міжнародній спеціалізованій виставці "Енергоефективність. Відновлювана енергетика 2013".
"Ми сподіваємося, що угода про асоціацію між Україною і ЄС все-таки буде підписана в
кінці цього місяця. Впевнена, що підписання цієї угоди посилить співпрацю між Україною і
Фінляндією і Україною та ЄС", - зазначила посол.
Вона також додала, що після підписання угоди нові фінські компанії, в т.ч. і ті, які
спеціалізуються на енергоефективності, прийдуть в Україну.
Подробности

11.11.2013. Усі держави
асоціацію з Україною

ЄС

хочуть

підписати

угоду

про

Президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей заявляє, що всі лідери усвідомлюють важливість
того, що відбувається з Україною.
"Через два тижні у Вільнюсі ЄС прийме рішення, чи буде підписано Угоду про асоціацію з
Україною. Якщо п'ять років тому ці відносини виглядали як щось, що становить інтерес для
Польщі, то сьогодні всі лідери - від Іспанії до Нідерландів або Австрії - чітко розуміють, що речі,
які відбуваються з Україною, - це предмет загальної стурбованості", - заявив ван Ромпей в промові,
присвяченій падінню Берлінської стіни під назвою Європа після падіння стіни, інформує
"Интерфакс-Украина".
За його словами, за останній час в ЄС зросло усвідомлення того, що "все, що відбувається за
межами зовнішнього кордону ЄС, - це не питання сусідства, але питання ЄС".
"Я зазначив, що усвідомлення цього зросло за останні роки. І я відчуваю цю різницю з того
моменту, як я обійняв цю посаду", - підкреслив президент Ради ЄС.
Крім того, Ромпей також зазначив, що "ми ще не можемо визначити, де лежать остаточні
кордони ЄС". У цьому зв'язку він назвав відновлення переговорів з Туреччиною позитивним
моментом.
Як повідомлялося, європейська комісія, вітаючи голосування в першому читанні
євроінтеграційних законопроектів, закликає Україну поквапитися з їхнім прийняттям у другому
читанні і вирішенням ситуації з екс-прем'єром Юлією Тимошенко, оскільки часу залишилося
мало: 18 листопада ЄС прийме рішення про підписання Угоди про асоціацію з Україною.
Експрес онлайн

12.11.2013. Наступний шанс після Вільнюса в України може
з'явитись десь аж через три роки, - євродепутат
Депутат Європейського парламенту від Польщі Павел Коваль попереджає, що у випадку,
якщо Україна цього року провалить підписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі, то
наступний такий шанс у неї може з’явитись десь аж у 2016 році, якщо з'явиться взагалі.
"Дехто твердить, що Угоду можна підписати кожної миті після вільнюського саміту.
Теоретично так, бо вона готова, але фактично - ні", - таку думку євродепутат висловив в інтерв’ю
польській газеті Rzeczpospolita.
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За його словами, у 2014 році зміниться керівництво владних інститутів у ЄС і з'явиться
новий склад Європарламенту після травневих виборів, а вже через рік, у 2015-му, Україну
чекатимуть президентські вибори.
"Якщо тема асоціації знову стане актуальною, то лише в середині 2016 року. Це дуже багато
втраченого часу. Не кажучи про те, що 2016 рік може бути уже зовсім іншою епохою у мисленні
ЄС", - зазначив євродепутат.
На його думку, останнім часом перед самітом Європа чомусь виявила свою пасивність щодо
українського питання.
"Брюссель на фінішній прямій пасивний. Якщо втручається Путін, то з іншого боку те ж
має робити якийсь важливий європейський політик. І справа має перейти у публічну площину. ЄС
має згадати свою обіцянку, яка стосується також скасування віз", - нагадав Павел Коваль.
Він вважає, що "на Януковича треба тиснути і давати йому шанс грати з українською
публічною думкою".
"Європі залишилось лише кілька днів на гру за Київ. 18 листопада зберуться керівники
дипломатичних відомств країн ЄС. Тоді має з'явитись рішення, чи готовий ЄС до підписання, але
це ще не означає, що готовим буде Янукович", - підсумовує Rzeczpospolita.
Зазначимо, що Україна розраховує підписати Угоду про асоціацію з Європейським союзом
під час саміту Східного партнерства, що відбуватиметься 28-29 листопада у Вільнюсі.
iPress.ua

12.11.2013. ЄС розповів про програми та майбутнє Східного
партнерства
Євросоюз презентував нову брошуру про Східне партнерство напередодні саміту у Вільнюсі,
що має відбутися наприкінці місяця. Про це УНН повідомили у прес-службі представництва ЄС в
Україні.
Східне партнерство — це спільна ініціатива ЄС та східноєвропейських країн-партнерів, яка
наближає їх до Європейського Союзу. У ній беруть участь шість країн: Азербайджан, Білорусь,
Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. З бюджету ЄС на ініціативу на період 2010-2013 років
виділено 2,5 млрд. євро; ще 4,1 млрд. євро залучено з європейських фінансових інституцій через
Інвестиційний інструмент сусідства (Ne ighbourhood Investment Facility).
У такий спосіб, пояснюючи контекст, основні цілі та очікувані результати Східного
партнерства, брошура приділяє особливу увагу ключовим заходам у кожній країні-учасниці. Також
вона розповідає про регіональні програми та флагманські ініціативи.
Наприкінці, брошура заглядає у майбутнє Східного партнерства та згадує про підтримку,
що її ЄС надає реформам у країнах-партнерах.
УНН

12.11.2013. Британія: боротьба з вибірковим правосуддям в
Україні буде вирішальною для асоціації
Міністр зі справ Європи Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Лідінгтон
наголошує, що для країн Європейського Союзу вирішальної в ухваленні рішення з підписання
угоди про асоціацію буде прогрес України в боротьбі з вибірковим правосуддям.
"Переконлива відповідь на стурбованість ЄС щодо вибіркового правосуддя в Україні є
ключовим для того, щоб уряду країн ЄС приїхали на саміт у Вільнюсі будучи впевненими, що
прийшов час підписати угоду про асоціацію між Україною і ЄС", — цитує міністра прес-служба
МЗС Великої Британії.
Пан Лідінгтон наголосив, що міністри країн ЄС ще не прийняли остаточного рішення щодо
підписання угоди про асоціацію, і у зв'язку із цим він закликав Україну в останні кілька тижнів до
саміту пришвидшити рух у цьому напрямку.
Міністр зазначив, що останні кілька місяців Україна досягла прогресу в проведенні
реформ, зокрема він був радий довідатися, що український парламент прийняв у першому читанні
законопроекти з реформування прокуратури й зміни виборчого законодавства.
При цьому він додав, що Україні необхідно ще багато зробити, зокрема в реформуванні
виборчої й судової системи, для поліпшення ділового клімату й введення антидискримінаційного
законодавства.
ВВС Україна

12.11.2013. Кучма: Без асоціації з ЄС залишимося біля "розбитого
корита"
Другий президент України Леонід Кучма вважає, що не підписавши угоду про асоціацію з
Євросоюзом, Україна залишиться біля "розбитого корита".
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Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Україна".
"Я може грубувато відповім, але хочу, щоб мене абсолютно правильно зрозуміли, тим
більше, що я не остання інстанція, яка повинна робити висновки "що, якщо". Мені здається, що ми
залишимося у розбитого корита з невиконаними деякими своїми рішеннями", - сказав Кучма.
Він підкреслив, що був і залишається прихильником європейської інтеграції.
"Там дійсно цінності, починаючи з економіки і закінчуючи політикою. Але це
довгострокова наша перспектива", - сказав екс-президент, зазначивши, що владі потрібно було
шукати "золоту середину" у відносинах з ЄС та Росією.
"Сьогодні у влади немає іншого рішення, як підписувати цю угоду. Але для цього потрібно
виконувати ті зобов'язання, які влада дала перед Європейським Союзом", - наголосив Кучма.
У вівторок Юлія Тимошенко заявила, що президент Віктор Янукович вирішив
"гарантовано вбити угоду про асоціацію з Європейським союзом" і закликала "за будь-яких
обставин домагатися підписання угоди".
Українська правда

13.11.2013. Кокс і Квасневський
відстрочку - до 19 листопада

дали

Україні

останню

Представники місії Європарламенту Олександр Квасневський та Пет Кокс назвали 19
листопада остаточною датою для ухвалення євроінтеграційних законів. Про це вони заявили 13
листопада у стінах Верховної Ради.
"Ми розуміємо, що в середу не було можливо ухвалити закони, потрібні для підписання
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в кінці цього місяця", - цитує кореспондент BBC Україна
Олександра Квасневського.
За словами політика, зараз в парламенті працює робоча група, яка повинна підготувати
закон про лікування ув'язнених за кордоном. Цей закон міг би допомогти вирішити "проблему
Юлії Тимошенко".
"Сподіваємось, що протягом останніх днів перед наступною сесією парламенту, яка
відбудеться у вівторок 19 листопада, всі ці питання можна буде вирішені так, щоб 19-го було
остаточне рішення парламенту", - повідомив пан Квасневський.
"Очікуємо, що вівторок може бути не лише переломним днем, але й останнім днем, в який
можна приймати рішення… надія помирає останньою", - резюмував Олександр Квасневський.
На уточнювальне запитання, чи буде продовжено місію Кокса-Квасневського, колишній
президент Польщі відповів: "Сподіваюсь".
ВВС Україна

13.11.2013. Німеччина - Польща: угода будь-якою ціною
Польська Gazeta Wyborcza розмістила лист польських та німецьких політиків та
громадських діячів, в якому вони закликають підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
за будь-яких обставин.
На думку авторів листа, підписання угоди про асоціацію з Україною та парафування угоди з
Молдовою та Грузією було б великим кроком у зближенні цих країн з ЄС та допомогло б
реформам, націленим на верховенство права, демократію і вільний ринок.
Тим не менше, після саміту у Вільнюсі необхідність протистояти проблемам східних сусідів
не зменшиться. А навіть навпаки, вимагатиме нового стратегічного мислення від ЄС. Успіх саміту у
Вільнюсі не покладе край тиску з боку Росії, а отже ЄС має розробити відповідь на нього на знак
солідарності зі східними сусідами.
У цих зусиллях Німеччина і Польща повинні спільно грати важливу роль, адже в останні
роки розрив між польською і німецькою елітами в таких питаннях, як оцінка зовнішньої політики
Росії і стану української демократії, значно скорочується, пише видання. На думку авторів, настав
час підписати угоди, незважаючи на невдачі демократизації та верховенства права в деяких
країнах Східного Партнерства.
ВВС Україна

13.11.2013. До Вільнюського саміту ще багато чого можна
зробити – європейський дипломат
До Вільнюського саміту, на якому може бути підписана угода про асоціацію Україна-ЄС, ще
залишається час, тому в цьому питанні може статися ще багато чого. Про це Радіо Свобода на
умовах анонімності повідомив європейський дипломат у Брюсселі.
«До Вільнюса ще залишається 2,5 тижні, а до засідання ради ЄС із закордонних справ є ще
кілька днів, тому ще багато чого може статися», – сказав дипломат.
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Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада мала намір розглянути законопроект
про лікування ув’язнених за кордоном і законопроекти про прокуратуру й про вдосконалення
виборчого законодавства. Але спікер Володимир Рибак заявив, що ці документи не готові до
розгляду, і закрив засідання парламенту. Наступне чергове засідання заплановане на 19 листопада.
Ухвалення цих трьох законопроектів є необхідним для підписання угоди про асоціацію між
Україною і ЄС. Саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі, на якому може бути підписана ця угода,
запланований на 28-29 листопада.
Сьогодні ввечері в Брюсселі представники місії Європарламенту Пет Кокс і Александр
Квасневський мають прозвітувати про свою роботу в Україні. 18 листопада їхній звіт розглянуть
міністри закордонних справ країн ЄС.
Радіо Свобода

13.11.2013. Янукович ще може врятувати угоду з ЄС – глава МЗС
Литви
Президент України Віктор Янукович ще може врятувати угоду з Євросоюзом, якщо
залучить свої лідерські якості для ухвалення Києвом пакета законів, необхідних для євроінтеграції.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
«Я думаю, що Янукович може врятувати угоду, якщо вдасться до лідерства і
відповідальності», – сказав агентству BNS глава МЗС Литви, яка наразі головує в ЄС.
Лінкявічюс заявляє, що ще не все втрачено. «Якщо ви питаєте, чи можна сьогодні сказати,
що точно не відбудеться підписання, то я б так не стверджував», – сказав він.
«Неприйняття закону (про лікування ув'язнених за кордоном – ред.) ще не означає, що
немає тих результатів, на які ми сподівалися. Доки цих результатів не буде, складно сподіватися на
успіх. Якщо Україна твердо вирішила підписати (...) угоду, то вона має продемонструвати
результати», – сказав міністр.
За слвоами Лінкявічуса, «ситуація, безсумнівно, не радує, оскільки немає ясності». «Хоча
політичне рішення підписати угоду начебто очевидне, воно не обґрунтовано конкретними
кроками», – сказав глава литовського зовнішньополітичного відомства.
Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада не змогла розглянути законопроекти,
необхідні для підписання угоди з ЄС. Спікер Володимир Рибак заявив, що ці законопроекти не
готові до розгляду, і закрив позачергове засідання.
Радіо Свобода

13.11.2013. Євродепутатка Ребекка Гармс: Україна провокує
Євросоюз
Очільниця франції Зелених у Європарламенті Ребекка Гармс в інтерв'ю DW (Німецькій
хвилі) назвала події у Верховній Раді "театром", "політичною дурістю" і "провокацією на адресу
Європейського Союзу".
Як відомо, український парламент на позачерговому засіданні у середу, 13 листопада, не
зміг прийняти жоден із трьох євроінтеграційних законопроектів, які стосувалися можливості
лікування засуджених за кордоном, реформи прокуратури та виборчого законодавства.
"Я дуже розчарована рішенням українського парламенту не голосувати за закон, який
уможливив би краще лікування Юлії Тимошенко. Я вважаю відсування вирішення цього питання
справжньою політичною дурістю і провокацією на адресу Європейського Союзу. Я бачу дедалі
менше можливостей для того, аби за цих умов угода про асоціацію, яка принесла би для більшості
громадянок та громадян України великі переваги, вступила в дію", - переконана Ребекка Гармс.
DW.DE

14.11.2013. Депутат Бундестагу: угоду про асоціацію у Вільнюсі
не підпишуть
Депутат німецького парламенту Карл-Ґеорґ Велльманн переконаний, що Україна вже не
встигне виконати необхідні умови для підписання угоди про асоціацію до саміту у Вільнюсі, тому
цьогоріч її не підпишуть.
Відповідальний за зовнішню політику найбільшої у Бундестазі фракції ХДС/ХСС КарлҐеорґ Велльманн "песимістично налаштований" щодо можливості підписання угоди про асоціацію
на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. Про це він заявив у розмові з Deutsche Welle,
коментуючи перенесення Верховною Радою розгляду євроінтеграційних законопроектів, один із
яких стосувався лікування ув’язнених за кордоном.
"Якщо пані Тимошенко не перебуватиме на свободі, асоціації не буде. Це позиція як ЄС, так
і окремих країн-членів", - заявив Велльманн в інтерв’ю DW. Німецький депутат також наголосив,
що не бачить можливості для здійснення висунутих ЄС умов до саміту у Вільнюсі, котрий пройде
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28-29 листопада. "Я не вірю, що до цієї дати буде ухвалене законодавство для досягнення
необхідних передумов, зокрема звільнення Тимошенко", - наголосив депутат Бундестагу.
Таким чином, прогнозує Велльманн, угоду про асоціацію у Вільнюсі не підписуватимуть. "У
кожному разі, не з Україною", - заявив він. За словами депутата, причиною краху
євроінтеграційних прагнень України є "прорахунок керівництва країни", котре вважає, що ЄС піде
на підписання угоди з Києвом і без звільнення Тимошенко, підкреслив Карл-Ґеорґ Велльманн.
Відносини між Україною та ЄС після зриву підписання угоди про асоціацію, на думку
німецького депутата, залежатимуть передусім від України. "Ми і надалі зацікавлені в Україні. А
зацікавленість України в Європі присутня також", - наголосив Велльманн.
Він також припустив, що ЄС не припинятиме переговорів із Києвом. "Польський міністр
закордонних справ уже сказав, що якщо угоду про асоціацію не вдасться підписати нині, можливо,
це вдасться зробити наступного року. Однак для цього Україна повинна піти на необхідні кроки та
рішення", - наголосив Карл-Ґеорґ Велльманн.
DW.DE

14.11.2013. Місію Кокса-Кваснєвського подовжили до саміту у
Вільнюсі
Моніторингова місія Європейського парламенту Александра Кваснєвського і Пета Кокса
продовжена до саміту у Вільнюсі, передає кореспондент УНН. Таке рішення було прийнято на
конференції президентів Європарламенту у Брюсселі.
Текст рішення розміщений англійською мовою на офіційному сайті Європарламенту, УНН
подає переклад українською:
"У зв'язку з мінливою ситуацією щодо дотримання умов, необхідних для підписання Угоди
про Асоціацію між Європейським союзом, його державами-членами та Україною, в тому числі
глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі - це проміжний звіт про нашу місію, а не остаточний.
Ми щойно повернулися з 26-го візиту місії до України. Зазначимо, що значного прогресу
було досягнуто в прагненнях виконати вищезазначені умови. Тим не менш, на жаль, ми помітили,
що в цей час ми ще не в змозі повідомити повну відповідність.
На даному етапі, є дві конкретних пропозицій і одна потенційна пропозицію про закони,
які необхідні для досягнення відповідності на порядку денному Верховної Ради.
Проект Закону про державну Прокуратура, а також проект закону про внесення змін до
закону про парламентські вибори ми успішно пройшли в першому читанні у Верховній Раді
минулої п'ятниці 8 листопада 2013 з повною підтримкою опозиції. Друге і остаточне читання цих
законів повинне відбутися наступного тижня на засіданні парламенту, що припадає на вівторок 19
листопада 2013.
Після кількох місяців роздумів і обговорень різних варіантів, місія запропонувала часткове
помилування пані Юлії Тимошенко як найбільш реальний спосіб вирішити проблему вибіркового
правосуддя. Цей варіант являє собою мінімальну вимогу, здатну давати максимальний ефект і буде
залежати виключно від доброї волі влади і Президента України і не спричинить делегування
відповідальності в інші установи та не потребує змін будь-якого існуючого законодавства. Проте,
Президент Віктор Янукович віддав перевагу альтернативному шляху спеціального закону, який
дозволив би лікування за кордоном засуджених і хворих людей з гуманітарних міркувань, у тому
числі пані Юлії Тимошенко.
В останні тижні ряд законопроектів про лікування за кордоном був зареєстрований у
Верховній Раді, але жоден з них не отримав спільну підтримку з боку уряду і опозиції. На
спеціальну робочу групу під головуванням депутата Васильєва (Партія регіонів) була покладена
відповідальність, щоб придумати проект закону на основі консенсусу.
На сьогоднішній день немає проекту закону запропонованого Партією регіонів, яка
залишається осторонь від усіх інших існуючих проектів. Проте, пропозиція про прийняття такого
закону виходить від президента України, який вказав особисто для засобів масової інформації, а
також ряду глав держав і міністрів закордонних справ Європейського союзу і представників
Європейської парламенту та Європейської комісії про свій намір підписати такий закон, якщо він
буде прийнятий Верховною Радою.
Час відведений для забезпечення дотримання умов, необхідних для підписання Угоди про
Асоціацію 29 листопада 2013 спливає. Останній передуючий Вільнюсу сесійний тиждень в Україні
відбудеться наступного тижня. Він може бути вирішальним у досягненні консенсусу, але також
ризикує завести в глухий кут і розпочати гру взаємних обвинувачень. Місія наполегливо закликає
всі зацікавлені сторони конструктивно використовувати залишок часу для досягнення історичного
консенсусу, що може призвести до успішного саміту у Вільнюсі.
Зазначимо, хронічна нестача взаємної довіри між сторонами влади та опозиції у Верховній
Раді, у разі не підписання, може призвести до взаємних звинувачень, що через опонента довелося
стати політичним заручником того, що доводить напругу і емоційність в цьому процесі.
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У зв'язку з наближенням Ради міністрів закордонних справ 18 листопада 2013, ми
вважаємо, що в цей момент було б передчасно робити висновок щодо виконання встановлених
умов або ж, що виконання досі не було досягнуто. На нашу зважену думку, невирішені питання
можуть бути вирішені тим чи іншим способом. Що важливіше, критичною є не можливість
прийняти рішення, а політична воля щоби це зробити. Необхідно в найближчий тиждень знайти
політичну волю, щоби прийняти рішення.
У світлі вищевикладеного та відповідно рекомендацій президента Шульца, підтриманого
одноголосно Конференцією президентів Європейського парламенту, було прийнято рішення
продовжити мандат Місії до саміту у Вільнюсі і просити місію повернутися в Україну наступного
тижня.
Пан Пет Кокс, колишній президент Європейського парламенту.
Пан Олександр Кваснєвський, колишній президент Республіки Польща".
УНН

14.11.2013. Україна може надовго забути про асоціацію, якщо не
підпише угоду у листопаді
Прем’єр-міністр Литви Альгірдас Буткевічус заявляє, якщо Україна та ЕС не підпишуть
угоду про асоціацію на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі наприкінці листопада, підписання
може бути відкладено “на дуже довгий час”.
“Якщо угоду про асоціацію не буде підписано – вона буде відкладена на дуже довгий час”, –
сказав глава литовського уряду.
Політик сподівається, що Верховна Рада все ж ухвалить рішення щодо “справи
Тимошенко”, яке б влаштувало ЄС.
“Я вважаю, ми не повинні втрачати надії, оскільки все ще маємо достатньо часу до 28
листопада. Можливо, український парламент ухвалить рішення”, – сказав Буткевічус.
Буткевічус має надію, що результат буде на саміті “Східного партнерства”, і ЄС підпише
Угоду.
Інформатор

14.11.2013. Комітет Україна-ЄС сподівається, що Угоду в
Вільнюсі підпишуть
Комітет з парламентського співробітництва Україна–ЄС очікує, що Угоду про асоціацію
підпишуть під час саміту в Вільнюсі. Про це йдеться у Спільній декларації, ухваленій у Брюсселі
групою українських депутатів та європарламентарями.
Комітет очікує, що Угоду підпишуть, але "за умови, що всі критерії, зазначені у висновках
Ради міністрів закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року, будуть виконані".
Також до документу на прохання української сторони внесли пункт про вшанування у
Вільнюсі жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.
На прес-конференції після засідання Комітету співголова Комітету з українського боку
Петро Порошенко наголосив, що “асоціація з ЄС - в інтересах України і українського народу. Але
ми піднімали питання щодо можливої компенсації тимчасових втрат, які може зазнати України в
перехідний період. Ми - за надання Україні макроекономічної і технологічної допомоги”.
А народний депутат України від Партії регіонів Анатолій Кінах повідомив, що 60%
обладнання на українських підприємствах є зношеним, а продукція - енергомісткою. Крім того,
половина українського експорту машинобудування направляється до Росії.
“Ми сподіваємося, що ми зможемо об'єднати зусилля для модернізації, бо Євросоюз для
нас - не лише ринок, а джерело технологій, нового обладнання і переоснащення”, - зазначив Кінах.
ВВС Україна

15.11.2013. ЄС фінансово простимулює підписання угоди з
Україною
Єлісєєв заявив про необхідність фінансової допомоги, яка переконає Київ виконати вимоги
Європи і підписати угоду про асоціацію. На думку президента, те, що може запропонувати ЄС, у
сотні разів менше за те, що необхідно столиці.
У Брюсселі комітет парламентського співробітництва Україна-ЄС підтримав ідею
фінансової допомоги з боку ЄС, яка простимулювала б Україну до підписання угоди про асоціацію.
На засіданні посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв звинуватив ЄС у небажанні
підписувати угоду і у штучному посиленні "проблеми Юлії Тимошенко", а також звернувся до ЄС з
проханням про фінансову допомогу, яка переконає Київ виконати вимоги Європи і підписати угоду
про асоціацію, пише Коммерсант-Україна.
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У найближчі дні очікуються телефонні переговори низки європейських лідерів з Віктором
Януковичем. Підготовка екстрених переговорів не тільки з президентом, але і з прем'єром може
свідчити про те, що в ЄС готові обговорювати можливість надання Україні економічних
компенсаторів.
Проте Київ підготував основу для можливої відмови Євросоюзу навіть у випадку, якщо
Брюссель погодиться надати фінансову допомогу. Янукович 14 листопада назвав обсяги
фінансування, необхідні, на його думку, Україні: "Цифри називають різні - від $ 100 млрд до $ 500
млрд". Допомога, яку здатний виділити ЄС, в сотні разів менша - наприклад, макрофінансова
підтримка очікується у розмірі 610 млн євро.
Нагадаємо, 28-29 листопада на саміті у Вільнюсі планується підписання угоди про
асоціацію України з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Для цього необхідно виконати низку
вимог. Основна - звільнення екс-прем'єра Тимошенко. В ЄС стверджують, що без вирішення
питання Тимошенко угоду про асоціацію не підпишуть.
Дзеркало тижня

19.11.2013. "Асоціацію" можуть підписати поза самітом у
Вільнюсі, - представник Ештон
Підписання угоди про асоціацію України з ЄС може відбутися й поза рамками саміту
"Східного партнерства", але Брюссель розраховує, що Україна встигне вирішити всі питання до
саміту, заявила представник глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон - Майя Косьянчич.
"Питання залишається відкритим, але ми вважаємо, що потрібних результатів можна
досягти до саміту у Вільнюсі. Місія Європарламенту продовжиться до цього саміту, який буде
гарною можливістю провести додаткові консультації: там будуть усі країни-члени, президенти й
прем'єр-міністри країн у супроводі глав МЗС", — цитує її РИА Новости.
Вона наголосила, що заяви ЗМІ про те, що угода з Україною все-таки буде підписана у
Вільнюсі, але процес її ратифікації затягнеться до вирішення Україною питання Тимошенко, є
спекуляцією.
"Наша мета — підписати угоду на саміті у Вільнюсі. Але ми повинні провести остаточний
аналіз. Зараз справа за Україною", — зазначила Косьянчич.
При цьому, за її словами, для підписання не обов'язково чекати наступного саміту
"Східного партнерства".
"Підписання можна організувати й за інших обставини. Я не думаю, що (підписання в
рамках саміту "Східного партнерства" — ред.) це обов'язково", — сказала вона.
День

21.11.2013. Кокс та Кваснєвський прогнозують труднощі з
поновленням підписання асоціації
Спостерігачі від моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський
розчаровані рішенням української влади про призупинення підписання угоди про асоціацію з
Європейським Союзом.
Про це сказано в заяві моніторингової місії Європейського парламенту в Україні.
"Європейський Союз доклав величезних зусиль для співробітництва з Україною протягом
останніх 18 місяців, не в останню чергу за допомогою цієї місії. Тайм-аут, який вирішила взяти
українська влада, не позбавлений очевидних серйозних ризиків і, швидше за все, триватиме
досить довго, а процес, якщо колись поновиться, буде ускладнений через рішення, прийняте
сьогодні", - сказано в повідомленні, яке цитують "Українські новини".
На думку Кокса й Кваснєвського, ЄС має запевнити Україну, що двері в Європу для неї не
буде закриті.
Кокс та Квасневський додають, що взяли до уваги зауваження прем'єр-міністра Миколи
Азарова про "напружений стан економіки і тиск з боку Росії, що різко збільшився в останні тижні".
У повідомленні зазначається, що 22 листопада Кокс і Кваснєвський відвідають Верховну
Раду, після чого зустрінуться з Юлією Тимошенко.
Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров розпорядився призупинити підготовку до
укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Водночас президент України Віктор Янукович, який з робочим візитом перебуває у Відні,
заявив, що для України не існує альтернативи європейській інтеграції.
"Альтернативи реформам в Україні, альтернативи євроінтеграції не існує", - сказав Віктор
Янукович, якого цитує прес-служба президента.
У четвер Верховна Рада не проголосувала за жоден із шести законопроектів про лікування
ув'язнених за кордоном, який міг би дозволити відправити на лікування Юлію Тимошенко.
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Це необхідна умова для підписання угоди про асоціацію, яку планували укласти на
Вільнюському саміті в кінці листопада.
BBC Україна

21.11.2013. Угоду про асоціацію не підпишуть - Квасневський
Олександр Квасневський заявив про кінець їхньої з Петом Коксом місії
Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у Вільнюсі підписувати не
будуть, заявив член моніторингової комісії Європарламенту Олександр Квасневський.
"Угода у Вільнюсі підписана не буде", - повідомив польській агенції PAP колишній
президент Польщі.
Він додав, що це пов'язане з бажанням України зробити паузу та владнати економічну
ситуацію в Україні.
У четвер прем'єр-міністр України Микола Азаров розпорядився призупинити підготовку до
укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомив сайт Кабінету міністрів.
Це рішення пояснили "інтересами національної безпеки України" - зокрема погіршенням
торгово-економічних зв'язків із Росією.
Олександр Квасневський заявив, що таке рішення є "проханням про перерву в
домовленостях для впорядкування економічних справ в Україні".
Він також повідомив, що їхня з Петом Коксом місія закінчилась. "Наступного тижня
представимо звіт Європарламенту. Місія закінчується. Шкода, що закінчується без такого фіналу
як підписання Угоди", - сказав екс-президент.
Тим часом президент України Віктор Янукович, який з робочим візитом перебуває у Відні,
заявив президенту Австрії , що для України не існує альтернативи європейській інтеграції.
"Альтернативи реформам в Україні, альтернативи євроінтеграції не існує", - сказав Віктор
Янукович, якого цитує прес-служба президента.
Візит скасовано
Європейський комісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан
Фюле заявив, що ЄС готує заяву щодо припинення Україною підготовки до підписання угоди про
асоціацію.
Він також повідомив, що скасував свій візит в Україну.
"Не їду до України. Щойно розмовляв з проєвропейськими опозиційними лідерами
Яценюком, Кличком та Тягнибоком. Готуємо заяву ЄС", - написав пан Фюле у Twitter.
У четвер Верховна Рада не проголосувала за жоден із шести законопроектів про лікування
ув'язнених за кордоном, який міг би дозволити відправити на лікування Юлію Тимошенко.
Це необхідна умова для підписання угоди про асоціацію, яку планували укласти на
Вільнюському саміті в кінці листопада.
"Прогнувся перед Кремлем"
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що український уряд не встояв
перед тиском Кремля.
"Український уряд несподівано прогнувся перед Кремлем. Явно працює політика
брутального тиску", - написав міністр у Twitter.
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле заявив, що пропозиція Європи
щодо партнерства з Україною залишається незмінною попри заяву про призупинення
євроінтеграційного курсу.
"Наша зацікавленість в хороших відносинах з Україною залишається незмінною. Наша
пропозиція щодо партнерства залишається незмінною. Все залежить, однак, від того, чи є воля в
Києві до розвитку в європейському напрямку", - заявив пан Вестервелле, якого цитує прес-служба
МЗС Німеччини.
"М'яч на українській стороні. Це суверенне право України на вільний вибір власного
шляху", - заявив німецький дипломат.
А голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що остаточне рішення щодо
підписання угоди про асоціацію залишається за Радою Національної безпеки і оборони та
президентом Януковичем.
"Можливо вони зроблять мудрий вибір для своїх людей", - написав пан Сікорський на своїй
сторінці у Twitter.
Раніше віце-прем'єр Юрій Бойко заявив, що переговори щодо підготовки до підписання
угоди про асоціацію з ЄС призупинять доти, доки не вирішиться питання про компенсації Європою
втрат України від зменшення обсягів торгівлі з Росією.
Він також повідомив, що уряд звернутися до Ради національної безпеки і оборони з
проханням розглянути вплив погіршення торгово-економічних відносин з країнами СНД на
економіку України.
BBC Україна
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пропонуємо

Україні

ЄС не відкликає зроблену Україні пропозицію стосовно "справжнього партнерства", заявив
у четвер, 21 листопада, міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле.
Коментуючи актуальні події в Києві, міністр закордонних Німеччини Ґідо Вестервелле
нагадав, що Європейський Союз зробив Україні широку пропозицію щодо тісної політичної та
економічної співпраці. "Ми бажаємо, щоб Україна розділяла наша цінності та разом з нами
рухалась своїм шляхом до більшої свободи та добробуту", - йдеться в заяві, опублікованій у четвер,
21 листопада, на інтернет-порталі німецького зовнішньо-політичного відомства.
"М'яч перебуває на полі України"
Вестервелле наголосив, що ЄС зацікавлений у хороших відносинах з Україною. "Ми й
надалі не відкликаємо пропозицію стосовно справжнього партнерства", - заявив німецький
міністр. Однак передумовою для цього, за його словами, має бути "наявність у Києва волі рухатись
європейським шляхом розвитку". "М'яч перебуває на полі України. Це її суверенне право вільно
вирішувати, яким шляхом рухатись", - підсумував міністр.
Верховна Рада на своєму засіданні в четвер не підтримала жоден із шести законопроектів,
які б дозволили ув'язненій екс-прем'єрці Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини.
Справа Тимошенко розглядається в Євросоюзі як символ вибіркового правосуддя. Вирішення
питання екс-прем'єрки є передумовою підписання угоди про асоціацію з ЄС. Раніше планувалося
підписати цей документ на саміті "Східного партнерства", який відбудеться у Вільнюсі 28-29
листопада.
Після голосування у Верховній Раді уряд України заявив про зупинку процесу підготовки
угоди про асоціацію з ЄС. Своє рішення кабмін у Києві пояснив "інтересами національної безпеки".
Замість цього уряд Азарова запропонував Європейському Союзу та Росії утворити тристоронню
комісію для обговорення торговельно-економічних питань.
Янукович "ризикує незалежністю як України"
У ЄС і, зокрема, в Німеччині не виключають, що такий демарш України викликаний також
масивним тиском з боку Росії. "Президент Янукович і надалі намагається виграти час", - заявила
член фракції "Союз-90/Зелені" Марілуізе Бек. На її думку, Віктор Янукович не повинен бути
зацікавленим повністю опинитись у російських руках. "Таким чином він поставить на карту як
незалежність України, так і свою власну", - заявила німецький депутат.
Бек закликала Європейський Союз не зачиняти двері перед Україною. На її думку,
можливо українцям доведеться спочатку обрати нового президента, перш ніж буде підписана угода
про асоціацію з ЄС.
Тим часом, як повідомляють українські та польські ЗМІ, стало відомо, що уповноважені
Європарламенту з моніторингу ровз´язання проблеми вибіркового правосуддя в Україні
Александер Квасьневський та Пет Кокс заявили про завершення своєї місії в Україні.
DW.DE

21.11.2013.Угода зривається, бо Київ і Брюссель хотіли різне від
асоціації?
У Європарламенті мають своє пояснення, чому підписання угоди про асоціацію з Україною
зривається на фінальному етапі. Про це DW розповів польський євродепутат Павел Залевський.
Deutsche Welle: Пане Залевський, як Ви оцінюєте те, що нині відбувається з Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС?
Павел Залевський: Особисто я налаштований доволі песимістично. Гадаю, шансів
підписати угоду залишається дедалі менше. І причина не в заповзятості окремих представників ЄС
у боротьбі з вибірковим правосуддям в Україні. Усе пояснюється тим, що нині український уряд не
має гарантій того, що він отримає фінансову та економічну підтримку від таких міжнародних
інституцій, як МВФ, Світовий банк і Євросоюз. І якщо взяти до уваги те, що наслідки світової
фінансової кризи 2008 року все ще відчутні для української економіки, показники якої останнім
часом помітно знизилися, а катастрофічна ситуація у торгівлі з Росією загрожує закриттям
підприємств та втратою робочих місць багатьом українцям, то стає зрозуміло, що Україні дуже
важко ухвалити остаточне рішення з приводу угоди про асоціацію з ЄС. І, на жаль, нині все
виглядає таким чином, що це рішення ухвалено не буде.
Хіба Євросоюз від початку переговорів не розумів, що економічна ситуація в Україні
далека від ідеальної і потребує фінансової підтримки?
Гадаю, що політика як з боку Януковича, так і з боку Євросоюзу була дуже короткозорою
від самого початку. Особисто для мене завжди було очевидним, що угода про асоціацію для пана
Януковича є лише інструментом отримання економічної підтримки ЄС. Його розрахунок
охоплював дуже короткий часовий проміжок: покрити потреби держбюджету, зробити один
тактичний крок і не замислюватися далі наступних президентських виборів 2015-го року. Після
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початку торговельної війни, яку Росія розгорнула наприкінці літа, економічна ситуація в Україні
погіршилася.
Український уряд опинився у ситуації, за якої укладення асоціації з ЄС коштуватиме дуже
дорого без зовнішньої фінансової підтримки. І помилка української сторони полягала в тому, що
вона відразу не задекларувала пряму залежність між угодою про асоціацію і фінансовою
підтримкою ЄС. Брюссель, зі свого боку, від початку розглядав цю угоду як цивілізаційний вибір
України, встановлення демократичних стандартів та цінностей. Тому ми ставили ці питання на
перше місце у ході переговорів з Києвом, особливо акцентуючи увагу на вибірковому правосудді,
символом якого стала гучна справа пані Тимошенко. Чимало українських урядовців їздили у
Вашингтон, до штаб-квартири МВФ і в Брюссель, переконуючи в необхідності фінансової
підтримки України. Але це ніколи не згадувалося в контексті того, що вона потрібна для реформ у
рамках угоди про асоціацію. Тому в ЄС вважали, що це справа МВФ, який висуває Україні власні
пропозиції й умови для отримання такої підтримки.
Ситуація настільки критична, що її не можна владнати до саміту у Вільнюсі?
Нам не вистачило часу, щоб знайти порозуміння і поєднати очікування, які Київ і Брюссель
покладали на угоду про асоціацію. Кокс та Квасневський повинні були не вирішувати конкретно
долю Юлії Тимошенко, а зробити цю справу частиною більш ширшої домовленості, яка
передбачала би фінансову та економічну підтримку України на певних умовах. Якби Кокс і
Квасьневський проводили час у Києві, обговорюючи проблеми української економіки й шляхи
підтримки реформ, тоді результатом роботи місії могла б стати програма фінансування
економічних змін в Україні, в якій були б викладені конкретні цілі українського уряду та терміни
їхнього виконання, що відкрило б шлях для перших фінансових траншів та позик.
За такого розвитку подій проблема вибіркового правосуддя була би вирішено відразу.
Проте ця ініціатива повинна була відходити від української сторони, яка мала чітко заявити про
свої потреби та сподівання. На жаль, цього не трапилося, тому, на жаль, запізно з’ясувалося, що
Київ і Брюссель мали різні очікування щодо угоди. Їх можна було б поєднати, якби не було
втрачено дорогоцінний час.
Яку роль відіграла Росія в тому, що підписання угоди, фактично, зірвано на фінішному
етапі?
Росія відіграла в цьому вирішальну негативну роль. Тому що без її тиску, без закриття
російських кордонів для українського експорту швидкість погіршення ситуації в українській
економіці не була б такою карколомною.
Тобто Євросоюз не має важелів протидії економічному шантажу Росії? Але ж
Європарламент закликав Єврокомісію захистити українську економіку в цьому протистоянні і
пропонував вжити конкретних заходів для цього?
ЄС має багато важелів, щоб зупинити Росію. І політична воля до цього була висловлена
Європарламентом. Я був особисто причетний до підготовки відповідної резолюції, яка була дуже
позитивною для України. Так, ми закликали Єврокомісію вжити заходів. Але ні Єврокомісія, ні
Європейська Рада нічого для цього не зробили. Насправді ситуація складна. Помилки були
зроблені обома сторонами.
То яка тепер доля асоціації, над якою так довго і віддано працювали стільки людей і в
Брюсселі, і в Києві?
Ви знаєте, нерідко негативні рішення набувають зворотного ефекту. Я не вірю, що
Янукович вступить у Митний союз, тому що це означатиме для нього втрату влади. Але йому тепер
дуже важливо підтримувати інтерес та довіру до України з боку ЄС, оскільки чимало європейських
лідерів вважають, що Янукович їх просто обдурив. Саме втрата довіри між Києвом і Брюсселем
може стати негативним наслідком після поразки Вільнюського саміту. Але довіру можна
відродити, якщо на це буде політична воля. Поки що український уряд має сам вирішувати, що він
робитиме після саміту у Вільнюсі: як забезпечуватиме витрати на соціальні потреби і як
сплачуватиме позики міжнародним кредиторам.
Довідка DW
Павел Залевський, член Європарламенту (Польща), політична група "Європейська
народна партія", член Комітету з питань зовнішньої політики, член делегації ЄП в
Парламентській асамблеї "Євронест".
DW.DE

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
06.11.2013. Томбінський: перший етап лібералізації безвізового
режиму з ЄС може завершитись до саміту у Вільнюсі
Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський не виключає, що український
парламент вже до кінця листопада завершить першу стадію плану дій із лібералізації безвізового
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режиму між Україною і ЄС і приведе своє антидискримінаційне й антикорупційне законодавство у
відповідність до вимог ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми сподіваємося, що є ще час до Вільнюського саміту, він іще не скінчився, і ми ще
можемо наприкінці цього місяця побачити завершення цієї першої стадії та перейти до наступної",
- сказав Я.Томбінський під час парламентських слухань "Безвізовий режим між Україною та ЄС:
перспективи й нові можливості для громадян України" в середу, 6 листопада, в Києві.
Він нагадав, що для завершення першої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму
між Україною і ЄС український парламент має "здолати два бар'єри - ухвалити два законодавчі
акти та привести антидискримінаційне й антикорупційне законодавство України у відповідність до
вимог ЄС". "Двох елементів у плані дій бракує. Це не вимога з боку Євросоюзу - це елементи
спільного плану дій, погодженого між Україною і ЄС. Обидві сторони під цим підписалися", зазначив Я.Томбінський.
Як раніше повідомлялося, для виконання першої фази плану дій щодо лібералізації
візового режиму між Україною і ЄС український парламент має ухвалити законопроект про
внесення змін до законодавчих актів України стосовно запобігання і протидії дискримінації в
Україні (№2342) і допрацювати й ухвалити законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів України стосовно реалізації рекомендацій європейської комісії у сфері
державної антикорупційної політики (№3312).
Раніше Ян Томбінський висловлював свої побоювання, що Верховна Рада до саміту
Східного партнерства не встигне ухвалити законопроекти, необхідні для переходу до другої фази
виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.
NEWSru.ua

ІНШІ ПОДІЇ ЄС
06.11.2013. Єврозона очікує на зростання економіки у 2014 році
Європейська комісія заявляє про ймовірне падіння економіки єврозони на 0,4 відсотка до
кінця цього року. Однак уже в 2014 році тут чекають на приріст на 1,1 відсотка, а у 2015 році
економічна ситуація може покращати на 1,7.
Про це йдеться у черговому економічному прогнозі Єврокомісії, який презентували у
Брюсселі, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Згідно з аналізом, економіка єврозони потроху стабілізується, зростає внутрішній попит,
водночас, за даними Єврокомісії, його поки недостатньо для того, щоб суттєво знизити рівень
безробіття — одну з ключових проблем післякризової Європи.
Очікується, що загальний показник безробіття у єврозоні до кінця року утримається на
рівні 12,2 відсотка, а до кінця 2015 року, можливо, складе 11,8.
Як повідомлялось, за даними статистичного бюро ЄС, у липні цього року рівень безробіття
на території Євросоюзу склав 11,0%.
УНН

12.11.2013. ЄС узгодив бюджет на наступний рік
Після тривалих переговорів головні інституції Європейського Союзу дійшли згоди щодо
бюджету на 2014 рік - про це УНН повідомили у Delegation Ukraine EU News.
Коментуючи домовленість, Європейський Комісар з бюджетних питань Януш
Левандовський зазначив, що бюджет “надає такі потрібні інвестиційні можливості для
європейського бізнесу, для науковців, студентів, для міст та регіонів — саме тоді, коли ці інвестиції
дуже потрібні”.
Крім того, бюджетна домовленість є “ключовим кроком у напрямі до ухвалення наступного
Рамкового багаторічного бюджету ЄС (2014-2020 роки)”, — вважає Комісар.
Бюджет Європейського Союзу на 2014 рік передбачає 142,6 мільярдів євро надходжень та
135,5 мільярдів євро виплат. Понад 11 мільярдів піде на стимулювання зростання та нових робочих
місць; 50 мільярдів — на програми соціального гуртування та територіальної єдності; 56 мільярдів
— на гармонійний та екологічний розвиток. 6 мільярдів виділено на зміцнення позицій ЄС у світі.
Нагадаємо, що бюджет Європейського Союзу складає приблизно 1% від ВВП ЄС. Він є
значно меншим, ніж бюджети великих держав-членів Євросоюзу.
УНН

15.11.2013. ЄС
громадян Молдови

готується

відкрити

безвізовий

режим

для

Єврокомісія завершила оцінку готовності Молдови до лібералізації візового режиму з ЄС.
Наступним кроком стане рекомендація розпочати процес скасування віз.
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Європейська комісія вважає, що Молдова виконала всі необхідні вимоги для візової
лібералізації з ЄС, і найближчим часом запропонує Раді ЄС зняти візові вимоги для поїздок
громадян Молдови до країн Євросоюзу.
З такою заявою виступив на прес-конференції у п'ятницю, 15 листопада голова
Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу після зустрічі з головами урядів Румунії Віктором
Понтою та Молдови Юрієм Лянке у Брюсселі.
Зазначимо, що лібералізація візового режиму надасть громадянам республіки можливість
вільно їздити до країн шенгенської зони без віз і перебувати там протягом трьох місяців, однак це
не дає їм можливості працевлаштування.
Документи планується підписати наприкінці листопада 2013 року в рамках саміту Східного
партнерства у Вільнюсі.
Молдова ініціювала діалог про лібералізацію візового режиму у червні 2010 року і
отримала План необхідних дій у січні 2011-го.
Нагадаємо також, що парламент Молдови 14 листопада прийняв декларацію про
підтримку інтеграції республіки в Європейський Союз. За документ проголосували депутати
правлячої Коаліції проєвропейського правління і партія лібералів, в той час як комуністи
відмовилися його підтримати.
Автори документа назвали "історичною подією на європейському шляху Молдови"
майбутнє парафування на саміті у Вільнюсі угоди про асоціацію Молдови з ЄС, включаючи угоду
про зону вільної та всеосяжної торгівлі.
Парламент зобов'язався повністю підтримати уряд у виконанні необхідних процедур для
парафування, підписання та втілення в життя Угоди про асоціацію з ЄС.
У декларації наголошується, що буде підтримано хороші відносини з Румунією, Україною,
Російською Федерацією, Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Її також направлено на
зміцнення відносин з Європарламентом шляхом проведення тематичних зустрічей, з іншими
європейськими установами і з парламентами країн-членів ЄС.
Молдова розраховує парафувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі 28-29
листопада.
Дзеркало тижня
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УКРАЇНА – НАТО

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ВІЙСЬКОВІ МАНЕВРИ «ЗАХІД – 2013» ТА «STEADFAST JAZZ» ЯК
СПРОБА РОСІЇ ПОМІРЯТИСЬ СИЛОЮ З НАТО
З 02 по 09 листопада 2013 року на території Польщі та Прибалтійських країн
(Естонії, Литви та Латвії) та в Балтійському морі пройшла активна фаза
міжнародних навчань Steadfast Jazz 2013. Ці навчання стали найбільшими за
останні роки стратегічними маневрами НАТО. У навчаннях були задіяні 6 тис.
військовослужбовців, 350 одиниць наземної техніки, 57 літаків і вертольотів і 13
кораблів. Більше того, в даних навчаннях приймали участь 25 держав В основному
це були члени Північноатлантичного альянсу, а також країни-партнери –
Фінляндія, Швеція та Україна.4
Головна інтрига даних навчань полягала в характері і спрямованості цих
навчань. Адже проводились вони на території сусідніх з Росією країн – членів
НАТО. В даному контексті варто згадати про проведення навчань «Захід – 2013», в
ході яких армії Росії та Білорусі відпрацьовували елементи наступальної операції
відносно
країн
Балтії.
Обидві
операції
постійно
супроводжуються
дипломатичними звинуваченнями та розмовами в дусі холодної війни.
Якщо порівнювати офіційну мету обох навчань, то виявляється помітною їх
певна двозначність і невідповідність заявленим цілям та реальним заходам.
Навчання «Захід-2013» проводились за легендою боротьби з групами терористів.
НАТО вважало, що справжньою метою цих навчань було відпрацювання
елементів організації нападу на будь-яку, або будь-які країни-члени НАТО. Адже,
маневри, що були проведені Росією та Білоруссю, як антитерористичні, насправді
виявились набагато масштабнішими. Це очевидно з тих видів військ, які в них
брали участь. Більше того, у випадку, якщо ці навчання не були спрямовані проти
НАТО, то вибір назви навчань є абсолютно некоректним. Оскільки тільки одна
назва «Захід» фіксує, що Росія вбачає в країнах Заходу свого супротивника.
З іншого боку, офіційною метою навчань Steadfast Jazz, об’єднаних з
навчаннями Baltic Host, є оцінка готовності країн Балтії прийняти збройні сили
союзників НАТО, які прийдуть їм на допомогу в кризовій ситуації. Як зазначив
міністр національної оборони Литви Юозас Оляскас, ці навчання – перша
колективна оборона сил НАТО в регіоні і яскравий доказ того, що Альянс готовий
захищати країни Балтії та Польщу від будь-яких загроз.5 В цьому сенсі постає
питання: від яких таких загроз? Основним сценарієм навчань НАТО стало
4НАТО

починає найбільші за останні десять років навчання у Польщі та Прибалтиці.http://dt.ua/WORLD/nato-pochinaye-naybilshi-za-ostanni-desyat-rokiv-navchannya-u-polschi-ta-pribaltici131190_.html
5Колективна безпека в дії: сили і засоби країн НАТО в контексті проведення навчань Stead fast Jazz. http://seabreeze.org.ua/kolektivna-bezpeka-v-diyi-sili-i-zasobi-krayin-nato-v-konteksti-provedennya-navchansteadfast-jazz/
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висунення територіальних претензій до Естонії та захоплення частини її території
певною країною-агресором, що не є членом НАТО. Таким чином, не дивлячись на
всі заяви представників НАТО, що дані навчання ні в якому разі не є «відповіддю»
на проведення навчань Росією, що ніякої загрози для РФ немає, обидва варіанти
навчань стали, по суті, демонстрацією сили з обох сторін. Не дивно, що більшість
аналітиків згадують поведінку супротивників під час холодної війни. І хоча
делегація Генерального штаба російських ЗС відвідала розгорнутий в Латвії штаб
навчань НАТО та демонстрацію оборонного бою багатонаціональних сил Альянсу,
які в процесі навчань від оборонних дій перейшли в контр-наступальні і
відкинули сили умовного супротивника, що вторгся на територію країни НАТО6,
по суті це було психологічним попередженням російських представників про
готовність Альянсу обороняти своїх членів від можливої агресії та зазіхань на їх
суверенітет і територіальну цілісність.
Як висновок, можна констатувати, хоча на офіційному рівні, з обох сторін, не
йде мова про протистояння між НАТО та Росією, але проведення даних навчань
стало політичною та військовою демонстрацією могутності країн. Провокація Росії
проведенням навчань «Захід-2013», отримала адекватну відповідь від НАТО.
Можливо це і спонукало НАТО провести на стільки масштабні навчання.
Варто зазначати, що в даному контексті Україна втілює в життя програму
конструктивного партнерства з НАТО цілком вдало. Знаковим і показовим є той
факт, що у навчаннях «Захід - 2013» Україна не приймала участі. Проте українську
морську піхоту, що була представлена на навчаннях Steadfast Jazz ротою
Феодосійського окремого батальйону морської піхоти, гідно оцінили в НАТО за
майстерне виконання всіх навчально-бойових завдань. Не дивлячись на свою
«позаблоковість», Україна ще раз підтвердила свій євроатлантичний
цивілізаційний вибір.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
04.11.2013. Фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний»
попередив напад піратів на цивільне судно MANJIN CILD
Фрегат » Гетьман Сагайдачний » під час патрулювання в Аденській затоці попередив напад
на цивільне судно .
Як повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України , в ніч 3
листопада в 00.31 цивільне судно MANJIN CILD звернулося з за допомогою до фрегата Військово
— Морських сил України » Гетьмана Сагайдачного» , який здійснював друге патрулювання в
рамках операції НАТО з протидії піратству на морі » Океанський щит» , і повідомило , що їх
переслідує маломірне швидкісне судно.
Вахтовий офіцер негайно доповів про даний факт командиру фрегата капітану 2 -го рангу
Роману П’ятницькому , який у той час був старшим на головному командному пункті. З цивільним
судном підтримувався постійний стільниковий супутниковий зв’язок .
Командир національного контингенту контр -адмірал Андрій Тарасов прийняв рішення
про захист цивільного судна від маломірних швидкісних плавзасобів , які підозрюються в піратстві
, і про зближення з судном , яке потребує допомоги.
За УКХ -каналом були попереджені всі суда , які перебували в коридорі безпеки Аденської
затоки ( близько 10 судів). При зближенні фрегата » Гетьман Сагайдачний » з судном MANJIN
CILD невідоме швидкісне судно припинило переслідування і зникло в просторі нічної Аденської
затоки.
«Екіпаж корабля був готовий виконати поставлені завдання і надати допомогу цивільному
судну. Це перша фактична операція національного контингенту в рамках протидії піратству в
районі Африканського рогу » , — зазначив П’ятницький.

6Посещение

Генштабом ВС РФ учений НАТО SteadfastJazz стало полезным опытом. http://rus.ruvr.ru/news/2013_11_08/Poseshhenie-Genshtabom-VS-RF-uchenij-NATO-Steadfast-Jazz-stalopoleznim-opitom-6878/
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Як повідомлялося , 24 вересня фрегат » Гетьман Сагайдачний » вирушив із Севастополя в
морський похід з метою участі в північно -західній частині Індійського океану в операції НАТО з
протидії піратству на морі » Океанський щит».
Український морський портал

04.11.2013. Україна приймає участь в широкомасштабних
військових маневрах НАТО на території Польщі
Збройні сили НАТО почали в суботу , 2 листопада, великі маневри на території Польщі, які
триватимуть близько тижня. Дані навчання носять назву Steadfast Jazz. У них беруть участь
близько 6000 солдатів з 20 держав , серед яких як члени НАТО , так і партнери блоку. Зокрема ,
серед учасників — Фінляндія і Україна , повідомляє агентство AFP.
Маневри проходять на суші , в морі і в повітрі. Польська територія вперше опинилася
зоною великих військових навчань Північноатлантичного альянсу з тих пір, як Польща вступила
до НАТО в 1999 році. Останні великі маневри військ НАТО відбулися в 2006 році.
Як вже зазначав український морський портал, до морської компоненти навчань увійшли
кораблі зі складу ВМС восьми держав альянсу. Польський флот представлений підводним човном
«Sokol», ракетним фрегатом «Gen. T.Kosciuszko», двома протичовновими вертольотами Mi- 14PL і
палубним вертольотом SH- 2G. Крім вищеназваного , до складу морського компоненту увійшли
італійський міноносець «Duilio» і група протимінної оборони НАТО ( SNMCMG1 ) . Вона ж у свою
чергу складається з шести кораблів зі складу ВМС Польщі , Бельгії , Естонії , Німеччини , Голландії
та Норвегії. На час навчань «Steadfast Jazz 2013» SNMCMG1 буде посилена двома мінними
тральщиками, польським «Czajka» і британським «Ledbury». Морську авіацію представить
португальський патрульний літак «P- 3C Orion».
Український морський портал

04.11.2013. Сікорський: НАТО сьогодні ніщо не може замінити
НАТО у найближчій перспективі не буде замінено будь-якою іншою організацією.
Водночас Північноатлантичний альянс повинен залишитися відкритим на інші країни,
аби розширювати простір безпеки, стабільності і довіри, заявив у Варшаві міністр закордонних
справ Польщі Радослав Сікорський.
"НАТО у найближчому майбутньому не може бути замінено жодним іншим союзом із
схожою результативністю", - зазначив Сікорський.
На його переконання, Північноатлантичний альянс так довго залишатиметься надійним
гарантом безпеки, скільки країни-члени організації цього бажатимуть. Керівник МЗС РП
зауважив, що НАТО має залишитися відкритою організацією на нові країни, аби таким чином
"розширювати зону безпеки, стабільності, співпраці і довіри".
Сікорський також наголосив, що альянс може утримувати бойову готовність завдяки таким
навчанням з колективної оборони, як Steadfast Jazz 2013, котрі зараз проводяться у Балтійському
морі та територіях Польщі і Латвії.
У навчаннях Steadfast Jazz 2013, які тривають з 2 по 9 листопада, беруть участь близько 6
тис. військовослужбовців з 28-ми країн НАТО, а також трьох країн, які не є членами Організації України, Швеції та Фінляндії.
Україну в навчаннях представляють 89 морських піхотинців ЗСУ.
Укрінформ

07.11.2013. В НАТО задоволені рівнем співпраці з Україною
Під час зустрічі тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Олександра
Олійника із заступником Генерального секретаря НАТО з питань політики та безпеки, послом
Трасивулосом Стаматопулосом останній наголосив, що задоволений рівнем поточної співпраці
України з Північноатлантичним альянсом, передає УНН з посиланням на прес-службу
Міноборони.
Як йдеться у повідомлені, під час проведення зустрічі Олександр Олійник зазначив, що
Міністерство оборони України розглядає партнерство з НАТО як невід’ємну складову нашого
внеску в забезпечення безпеки і стабільності в Європі та на євроатлантичному просторі в цілому.
Водночас, за його словами, партнерство з НАТО ефективно сприяє досягненню стратегічної мети
України – інтеграції в європейський простір.
В цьому контексті тимчасово виконуючий обов’язки керівника вітчизняного відомства
наголосив на зацікавленості Міністерства оборони України в поглибленні оборонної співпраці в
трикутнику “НАТО – ЄС – Україна”. В подальшому українська сторона поінформувала заступника
Генерального секретаря НАТО про стан реалізації оборонної реформи в Україні та виконання
заходів в рамках Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО в 2013 році.
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В свою чергу Т.Стаматопулос зазначив, що це його перший візит на новій посаді в країну,
яка є партнером НАТО, тому факт, що цей візит припав на Україну не є випадковістю і цим візитом
НАТО хоче підкреслити підтримку європейських прагнень Україні напередодні проведення
Вільнюського Самміту ЄС “Східного партнерства”.
В подальшому Трасивулос Стаматопулос висловив вдячність Україні за участь в
миротворчих операціях під егідою НАТО, окрему вдячність було висловлено екіпажу фрегата
“Гетьман Сагайдачний” за попередження нападу на торгівельний корабель в районі Аденської
затоки.
Також заступником Генерального секретаря НАТО було наголошено на повазі рішення
України щодо позаблокового статусу нашої держави, висловлено задоволення рівнем поточної
співпраці України з НАТО в оборонній сфері та зазначено на готовності Альянсу у подальшому
сприянні в проведенні оборонної реформи в Україні.
УНН

07.11.2013. Командування ВМС України і делегація НАТО
обговорили актуальні питання військового співробітництва ВМС
України
6 листопада, у штабі українського флоту відбулася протокольна зустріч тимчасово
виконуючого обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірала Сергія Єлісєєва із заступником Генерального секретаря НАТО з питань політики та
безпеки, Послом Трасивулосом Стаматопулосом, делегація якого перебуває у Севастополі в рамках
візиту до України.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співробітництва з Альянсом у
військовій сфері, участь військових моряків в операціях під проводом НАТО, зокрема, в
антипіратській операції “Океанський щит”, визначили подальші напрями та ефективні форми
військового співробітництва.
У переговорах також взяли участь директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожіел,
спіробітники Департаменту з питань політики та безпеки МС НАТО, представники Міністерства
закордонних справ України в Криму та Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил
України.
Високоповажних гостей ознайомили зі станом і перспективами реформування та розвитку
вітчизняного флоту, розповіли про участь українського флоту в операціях з підтримання миру та
безпеки, довели основні процеси щодо професіоналізації ВМС України та загальну систему
підготовки особового складу.
Віце-адмірал Сергій Єлісєєв подякував представникам НАТО за значну увагу, яка
приділяється вищим керівництвом Північноатлантичного Альянсу до українського флоту,
зокрема, щодо підготовки українських активів до участі у міжнародних навчаннях та інших
заходах в рамках виконання Концепції оперативних можливостей.
Своєю чергою, Посол Трасивулос Стаматопулос подякував Україні загалом та ВМС України
зокрема, за значний внесок у морських операціях НАТО “Океанський щит” і “Активні зусилля” та
привітав з успішною операцією, яка була проведена корабельним з’єднанням НАТО, завдяки
зусиллям українського фрегату “Гетьман Сагайдачний” щодо попередження нападу на
торгівельний корабель в районі Аденської затоки.
Також, в рамках візиту у місто Севастополь гості відвідали з екскурсією Національний
заповідник “Херсонес Таврійський”.
Український морський портал

07.11.2013. В Севастополі відбулась міжнародна конференція з
представниками Вишеградської четвірки та НАТО
6 листопада в м.Севастополі відбулась міжнародна фахова конференція на тему: «Україна,
країни Вишеградської групи та НАТО на шляху до спільного використання механізмів і
інструментів посилення регіональної безпеки».
Конференція була організована Центром сприяння вивченню геополітичних проблем і
євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «НОМОС» при сприянні Міністерств
закордонних справ Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії.
Серед почесних закордонних гостей конференцію відвідали: заступник Генерального
Секретаря НАТО з питань політичних відносин і політики безпеки посол Трасивулос Террі
Стаматопулос, головний радник держсекретаря з питань оборонної політики Міністерства
національної оборони Республіки Польща пані Агнешка Маджяк-Мішевська, голова секції
Департаменту політики безпеки Міністерства закордонних справ Угорщини пан Іштван Ковач,
директор Департаменту політики безпеки Міністерства закордонних і європейських справ
Республіки Словаччина пан Мартін Скленар та інші. Крім закордонних гостей на конференції були
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присутні представники Центру «НОМОС», а також інші наукові співробітники та експерти,
зокрема: директор військових програм Центру ім.Розумкова пан Микола Сунгуровський, голова
Ради Українського незалежного центру політичних досліджень пані Юлія Тіщенко, експерт з
питань воєнної політики та стратегічного планування пан Олександр Поліщук, експерт Інституту
ім.П.Орлика пані Наталія Беліцер та інші поважні особи.
Конференція розпочалась з виступу заступника генсека НАТО, в якому він відмітив
надзвичайний внесок України в налагодження системи міжнародного співробітництва в галузі
безпеки, зокрема, в прийнятті активної участі українського флагману «Гетьман Сагайдачний» в
анти піратській операції «Океанський Щит». Крім того, пан Стаматопулос наголосив на активній
участі української сторони в будуванні продуктивного співробітництва України та НАТО в рамках
міжнародної програми «партнерство заради миру» (англ. Partnership for Peace — PfP). Він
висловив побажання, щоб всі ці досягнення допомогли Україні в її прагненні до інтеграції з ЄС.
В свою чергу пані Агнешка Маджяк-Мішевська в контексті головування Польщі в структурі
Вишеградської четвірки виказала підтримку європейського вектору України та підкреслила, що
Польща активно виступає за підтримку української сторони в прагненні приєднатись до великої
Європейської родини.
На фоні цього пан Іштван Ковач додав, що на сьогоднішній день Вишеградська четвірка
(V4) стає популярним брендом і вона розглядає Україну як пріоритетного партнера в системі
забезпечення безпеки в Центральній та Східній Європі. Крім цього він наголосив на важливості
заручитись підтримкою друзів V4, які підтримають Україну в її цивілізованому виборі підписання
Ассоціації з ЄС. Натомість пан Мартін Скленар підкреслив, що навіть як позаблокова країна
Україна робить великі справи в галузі партнерських відносин з НАТО.
Загалом конференція була витримана в дусі пошуку конструктивного діалогу експертів та
виокремленню оптимальних рішень як в контексті співробітництва України з країнами
Вишеградської четвірки та НАТО, так і в контексті майбутнього підписання Угоди про Асоціацію з
ЄС.
Український морський портал

11.11.2013. Фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний”
приступив до третього патрулювання в Аденській затоці ВМС
України
10 листопада фрегат Військово-Морських Сил ЗС України “Гетьман Сагайдачний” у складі
багатонаціонального корабельного з’єднання в рамках виконання операції НАТО “Океанський
щит” приступив до третього патрулювання в Аденській затоці.
Нагадаємо, що у період з 29 жовтня по 7 листопада під час другого патрулювання персонал
національного контингенту забезпечував безпеку судноплавства у визначених районах Аденської
затоки та проводив інтенсивну підготовку екіпажу корабля і доглядової команди, а також
здійснював моніторинг морських перевезень.
Члени екіпажу задоволені ходом бойової служби українського флагмана. Моряки
стверджують, що робота у відкритому морі важка, але почесна, адже зараз вони виконують
завдання державного рівня.
Під час перебування у порту Джибуті було проведено роботу із логістичного забезпечення
корабля, зокрема заправку дизельним пальним та мастилами, поповнення запасів, обслуговування
матеріальної частини корабля та відпочинок особового складу.
Як повідомлялося, участь фрегату ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” у рамках
виконання операції НАТО “Океанський щит” з протидії піратству на морі у визначених районах
Аденської затоки продовжиться до 3 січня 2014 року.
Український морський портал

12.11.2013. Посол Норвегії про НАТО: Альянс важливий для
європейської безпеки
Посол Норвегії в Україні Йон Елведал Фредріксен висловив бажання подискутувати із
тими, хто вважає, що НАТО потрібно згорнути свою діяльність, та наголосив на важливості
підтримки з боку українського народу у розвитку співпраці України та НАТО. Про це він наголосив
під час Х Асамблеї Громадської ліги Україна-НАТО, передає кореспондент УНН.
"Громадянське суспільство та народна підтримка мають бути у центрі політики безпеки
будь-якого демократичного суспільства. Я вважаю, якщо Україна вирішить прагнути більшого, ніж
практичної кооперації з НАТО, підтримка народу має бути обов'язковою вимогою. У цьому Ліга
має відігравати ключову роль",- зазначив посол Норвегії.
Він перерахував деякі напрямки співпраці України та НАТО: модернізація збройних сил,
подолання проблем "холодної війни", налагодження партнерських відносин з протидії тероризму
та піратству.
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"Особисто я вважаю цікавим мати відверту та відкриту дискусію з тими, хто вважає, що
НАТО мало би припинити свою діяльність. Звичайно, Норвегія вважає інакше. Ми вважаємо, що
сучасний добре пристосований Альянс є важливим для нашої колективної системи європейської
безпеки",- підкреслив Йон Елведал Фредріксен.
УНН

13.11.2013. Українську морську піхоту гідно оцінили в НАТО
Українські морські піхотинці отримали високу оцінку від керівництва навчань НАТО
"Steadfast Jazz-2013", майстерно виконавши всі навчально-бойові завдання.
Про це інформує прес-служба Міністерства оборони України.
"Під час військових маневрів морські піхотинці під командуванням капітана Віталія
Ликова майстерно виконували навчально-бойові завдання, за що отримали високу оцінку від
керівництва навчань. Цього разу морпіхи використовували штатну бойову техніку та озброєння", йдеться в офіційному повідомленні.
У маневрах Сил реагування НАТО "Steadfast Jazz – 2013", що проходили на території
Навчального центру Сухопутних військ ЗС Республіки Польща "Дравсько-Поморський", Україну
представила рота Феодосійського окремого батальйону морської піхоти.
За словами заступника командувача Військово-Морських Сил ЗС України з берегової
оборони полковника Ігоря Воронченка, "навчання НАТО "Steadfast Jazz – 2013" вкотре довели, що
особовий склад української роти морської піхоти добре підготовлений і спроможний виконати всі
поставлені завдання".
Активна фаза міжнародних військових навчань Сил реагування НАТО "Steadfast Jazz –
2013", у якому брали участь українські військові, відбувалася в період з 28 жовтня по 9 листопада
2013 року.
Загалом же в цих маневрах взяли участь більше 6 тис. військовослужбовців з понад 20
країн, які є членами Альянсу. На правах країн-партнерів НАТО до навчань долучилися Україна,
Македонія, Швеція і Фінляндія.
Alliance-Ukraine

13.11.2013. Євроінтеграція України наближає її до НАТО
Україна, яка долає шлях європейської інтеграції, паралельно наближається до стандартів
членства в Північноатлантичному альянсі.
Таке переконання висловили українські провідні фахівці в галузі зовнішньої політики під
час засідання 10-ї Асамблеї Громадської Ліги Україна-НАТО.
Зокрема, на думку екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка,
відокремлення процесів європейської інтеграції від євроатлантичної неможливе. "Це дві сторони
однієї медалі. Асоціація з Європейським Союзом і приєднання до НАТО – один шлях українського
цивілізаційного вибору", - наголосив він.
На думку Бориса Тарасюка, який раніше також очолював вітчизняний МЗС, а нині є
членом Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, якщо Угода про асоціацію буде
підписана, це однозначно свідчитиме "про наближення до стандартів та критеріїв НАТО". Політик
пояснив, що Угода про асоціацію з ЄС включає важливі положення щодо верховенства права, прав
людини і розвитку демократії, які є ключовими й для НАТО.
Директор Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України
Григорій Перепелиця зі свого боку наголосив, що асоціація з ЕС може навіть відкрити шлях до
перегляду позаблокового статусу України, який, на його думку, є тимчасовим.
Економічна модернізація, яку пройшли країни-члени ЄС, була би неможливою без набуття
членства в Альянсі. "Оскільки саме НАТО зміцнювало демократичну владу в цих країнах і
забезпечувало безпеку. Для бізнесу найголовніше - безпека, безпечне середовище... НАТО
виконувало функцію такої собі парасольки, що захищала демократичний вибір країн та
дотримання демократичних стандартів", - переконаний Г.Перепелиця.
Alliance-Ukraine

13.11.2013. Ліга Україна-НАТО: Росія віддаляє Україну від ЄС як
свого часу "відтягувала" її від НАТО
Нинішній тиск РФ на Україну повторює події 2008 року, коли Москва докладала всіх
зусиль, аби нівелювати євроатлантичну інтеграцію Києва та зірвати підписання ПДЧ на саміті
НАТО в Бухаресті.
Таку позицію висловили учасники Громадської Ліги Україна-НАТО за результатами 10-ї
асамблеї, що відбулася напередодні в Києві.
"Наміри України приєднатися до ПДЧ у 2008 році, який не гарантував вступу до НАТО,
стали тим викликом, який проявив несприйняття Російською Федерацією євроатлантичної
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перспективи України і вплинув на рішення української влади відмовитися від мети вступу в
Альянс. Тому політичний, енергетичний, економічний та інформаційний тиск Росії, спрямований
сьогодні проти підписання Угоди про асоціацію, повторює, власне, той самий сценарій, який має
на меті завадити вже європейський перспективі України", - цитує Укрінформ оприлюднену заяву.
У цьому зв'язку Ліга в умовах надзвичайного тиску Росії закликала до підписання Угоди
про асоціацію з ЄС задля захисту самостійності і національної безпеки. В організації впевнені, що
цей крок дасть новий поштовх для посилення діалогу між Україною та європейськими країнами,
які в більшості є країнами-членами НАТО. Крім того, це сприятиме подальшому запозиченню
досвіду цих країн в забезпеченні безпеки та стабільності, реформуванні Збройних Сил України.
"Підтримуючи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, закликаємо уряд
України, Президента, парламент, користуючись сприятливим для України історичним моментом,
виконати всі необхідні для цього умови Європейського Союзу", - йдеться в документі.
Alliance-Ukraine

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
04.11.2013. Расмуссен заспокоїв Росію щодо військових навчань у
Польщі й Латвії
Військові навчання Steadfast Jazz-2013, організовані Північноатлантичним альянсом в
період 2-9 листопада на території Польщі і Латвійської Республіки, жодним чином не спрямовані
проти Російської Федерації.
Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Брюсселі генеральний секретар НАТО Андерс
Фог Расмуссен.
"Я не бачу жодних причин для занепокоєння Росії. Військові навчання не спрямовані проти
неї. Це – навчання НАТО, які мають на меті перевірити сили швидкого реагування Альянсу,
перевірити нашу спроможність взаємодіяти разом", - цитує Українське національне
інформагентство слова А.Расмуссена.
Як зазначив генсек НАТО, вибір саме Польщі й Латвії для проведення навчань був
зроблений через пропозицію цих двох країн організувати маневри на їхній території.
Відповідно до задуму керівництва Альянсу, головним підсумком Steadfast Jazz-2013, має
стати сертифікація командування та учасників маневрів – 28-ми країн НАТО і трьох країнпартнерів: Фінляндії, Швеції і України щодо дій в рамках Сил швидкого реагування Альянсу
ротації 2014 року.
Навчання проводяться за участі 6 тис. військових, з них 3 тис. – в наземній фазі навчань. У
маневрах також задіяно 350 бойових машин, 57 одиниць повітряної техніки, 11 кораблів і два
підводні човни. З українського боку залучено 89 морських піхотинців.
"Сьогодні прийшов час для фінального іспиту, перевірки здатності всіх трьох елементів
взаємодіяти", - підсумував А.Расмуссен.
Він нагадав, що цьогорічні навчання Steadfast Jazz стануть 18-ми подібними, що проводив
Альянс у різних країнах.
Alliance-Ukraine

04.11.2013. НАТО розпочало найбільші військові навчання з 2006
року - STEADFAST JAZZ 2013
У ході навчань війська НАТО відпрацюють захист Естонії від нападу агресора. У них
візьмуть участь військовослужбовці з 25 країн, у тому числі партнерів альянсу - Фінляндії, Швеції
та України.
Найбільші за останні роки стратегічні маневри НАТО Steadfast Jazz ("Стійкий джаз")
розпочалися у суботу 2 листопада на території Польщі та країн Балтії.
У навчаннях будуть задіяні 6 тис. військовослужбовців, 350 одиниць наземної техніки, 57
літаків і вертольотів і 13 кораблів. У них візьмуть участь військовослужбовці з 25 держав, в
основному членів Північноатлантичного альянсу, а також країн - партнерів - Фінляндії, Швеції та
України.
Полігонні фази маневрів пройдуть в декількох місцях, у тому числі в Поморському
воєводстві Польщі. У ході штабної частини навчань командування буде дислоковано в місті Адажи
поблизу Риги та інших командних пунктах.
Бойові дії відпрацюють близько тисячі солдатів мотострілкових військ, батальйон військ
захисту від зброї масового ураження, підрозділи з боротьби з бронетанковими військами,
радіоелектронної війни і розвідки.
Офіційна мета навчань - "перевірити можливості командування і контролю, а також
спільних дій Сил швидкого реагування НАТО", призначених для оперативного відповіді на
військові кризи. Сценарій передбачає спільну відповідь сил союзників на іноземне вторгнення.
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"Мета цієї виправи полягає у тому, щоб переконатися, що наші Сили швидкого реагування
НАТО готові захищати будь-кого із союзників, а також відпрацювати розгортання Сил швидкого
реагування альянсу в будь-якому місці і відбиття будь-якої загрози", - сказав генеральний секретар
НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Сценарій навчань передбачає можливість виникнення регіонального конфлікту. "За
легендою", країна, яка не є членом НАТО, пред'являє територіальні претензії до Естонії і захоплює
частину її території. Північноатлантичний альянс приймає рішення про запуск механізму
колективної оборони і направляє до району конфлікту Сили швидкого реагування.
Сили реагування НАТО (NRF) складаються з сухопутних, військово-повітряних, військовоморських сил і сил спецпризначення, які виділяються країнами – членами НАТО на дванадцять
місяців. Країни-партнери можуть також брати участь у NRF після того, як їхня участь буде схвалена
Північноатлантичною радою, а виділені сили відповідатимуть необхідним стандартам НАТО. Вони
підсилюють сили, надані членами Альянсу для участі в NRF, але не замінюють їх.
«Сертифікація штабу NRF є важливим кроком у збереженні й розширенні можливостей
сил НАТО для спільної роботи і забезпечення безперебійного зв'язку та взаємодії", - сказав
командувач Штабу Об’єднаного командування військ НАТО у Брунссумі (Нідерланди), німецький
генерал Ганс-Лотар Домрозе. "Ця виправа кине виклик персоналу НАТО у складних ситуаціях,
таких як кібер-загрози, військові злочини, матеріально-технічні збої, загрози цивільному
населенню та інші труднощі, з якими ми можемо зіткнутися в ході майбутніх операцій", - сказав
він.
У той час як штаби боротимуться з цими проблеми у своїй роботі, війська НАТО розгорнуті
на суші, морі та в повітрі будуть відточувати свою здатність до спільної роботи в
багатонаціональному середовищі. Військово-морські судна (11 надводних кораблів і 2 підводний
човен) розгорнуті у Балтійському морі, повітряні судна (46 літаків і 11 вертольотів) виходять в небо
Центральної Європи, а 3000 солдат беруть участь у військових навчаннях у західній Польщі
(Дравско-Поморський полігон).
Країни Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія) та держави Балтії
кілька років домагалися проведення великих навчань НАТО у регіоні Центральної та Східної
Європи. Головною метою було, щоб Сили швидкого реагування відпрацьовували не лише штабні
заходи, але й діяли на полігонах за участі якомога більшого числа солдатів.
Активна фаза навчань Steadfast Jazz триватиме до 9 листопада. Це найбільші комбіновані
навчання НАТО з 2006 року.
Євроатлантика

2013

04.11.2013. Сили і засоби в навчаннях НАТО STEADFAST JAZZ

З 2 по 9 листопада на території Польщі та Прибалтійських країн (Естонії, Литві, Латвії) т в
Балтійському морі пройде активна фаза міжнародних навчань Steadfast Jazz, в яких братимуть
участь і українські морські піхотинці. Сценарій навчань передбачає спільну відповідь сил
союзників на іноземне вторгнення та відбиття великомасштабної кибератаки на країни НАТО.
Навчання покликані підтримати безпрецедентний рівень взаємодії між союзниками і партнерами.
За словами генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена навчання дозволять
«відпрацювати розгортання Сил швидкого реагування альянсу де завгодно, і відбиття будь-якої
загрози». Навчання дасть можливість не лише наростити, а й оцінити поточний рівень готовності
Сил реагування НАТО (NRF), в тому числі до ведення бойових дій високої інтенсивності, та
протестувати можливості командування і контролю.
Так, Штаб Об’єднаного командування військ НАТО у Брунссумі (Нідерланди) оцінить
готовність сил НАТО щодо проведення спільних операцій в 2014 році. Тоді ж саме Польща візьме
керівництво Командуванням силами спеціальних операцій НАТО. Тобто для поляків це сьогодні
свого роду підсумковий іспит.
Навчання Steadfast Jazz будуть об’єднані з навчаннями Baltic Host, під час яких
оцінюватиметься готовність країн Балтії прийняти збройні сили союзників НАТО, які прийдуть їм
на допомогу в кризових ситуаціях. Як зазначив Міністр національної оборони Литви Юозас
Оляскас, ці навчання перша колективна робота сил НАТО в регіоні і яскравий доказ того, що
Альянс готов захищати країни Балтії та Польщу від будь-яких загроз. З огляду на важливість
навчань в Литві до їх забезпечення активно залучені не лише військові, але й цивільні з інших
міністерств і відомств.
За словами командувача збройними силами США в Європі генерал-лейтенанта Дональда
М. Кемпбелла навчання Steadfast Jazz організовані для підтримки високого рівня боєготовності,
зокрема після 2014 року, коли закінчиться місія НАТО в Афганістані. «Steadfast Jazz — це добра
можливість показати те, наскільки ми можемо бути єдині, як ми можемо вчитися один у одного —
у країн — членів НАТО і у інших європейських партнерів», — повідомив Дональд М. Кемпбелл.
Тобто після 2014 року акценти НАТО змістяться на захисті територій країн альянсу.
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До речі навчання широко висвітлюватиме преса. Основні дні роботи журналістів — 6
листопада на полигоні Адажі у Латвії, і 7 листопада на полігоні Дравсько-Поморський у Польщі.
Сили і засоби
В навчаннях братимуть участь біля шести тисяч військовослужбовців спеціального
призначення, сухопутних, військово-морських та військово-повітряних сил з понад 20 країн
Північно-Атлантичного альянсу (Бельгії, Великої Британії, Естонії, Італії, Канади, Литви,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, США, Угорщини, Франції, Чехії та інших) та країнпартнерів – Македонії, Фінляндії та України.
Буде задіяно понад 1000 військовослужбовців механізованих підрозділів з різних країн,
батальйон з захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, повітряно-десантна,
протитанкова та амфібійна роти; електронна рота Warfare, 2 взводи військової поліції;
розвідувальний взвод; 2 підводні човни, близько 40 літаків і гелікоптерів (F — 16, МіГ — 29, Су-22,
Мі — 8, C — 295M, C — 160, JAS — 39, L — 159), близько 15 кораблів і суден.
Зазначимо, що половину сил і засобів надаватиме саме Польща. Країна буде представлена
12-ю механізованою дивізією, 11-ю броньованою кавалерійською дивізією, 5 та 23 артилерійським
полками. Буде задіяно 40 танків і бойових машин, 10 вертольотів, 14 F-16, 8 МіГ-29, 8 Су-22,
транспортні літаки CASA C-295M. Військово-морський флот буде представлений чотирма
кораблями і трьома вертольотами морської авіації. Загалом буде задіяно біля трьох тисяч
польських військовослужбовців.
Понад 1200 військовослужбовців залучить Франція. Французькі представники також
забезпечуватимуть зв’язок, логістику, аутсорсінг.
На Дравско-Поморському полігоні в Польщі понад 300 французьких та польських
військовослужбовців вже розгорнули пункти управління, системи зв’язку і польовий табір для
багатонаціональних сил альянсу. Саме тут пройдуть польові навчання багатотисячного
міжнародного контингенту з бойовою стрільбою. Тут працюватимуть і військовослужбовці
укрполлітбату, до якого крім 89 українців увійдуть 140 литовських військових.
Загалом, Литва виділяє для навчань три сотні військовослужбовців, які буде розгорнуто в
Польщі, Латвії та Литві.
Аналогічні Дравско-Поморським пройдуть навчання 3-тисячного контингенту сил
союзників на полігоні Адажі під Ригою в Латвії. Крім того буде задіяно сили в спільному
навчальному центрі в Норвегії, в Монсі (Бельгія). На литовському полігоні Пабраде під
керівництвом Італії пройдуть навчання Сил спеціального призначення.
Загалом назва Steadfast Jazz відповідає процедурі НАТО щодо найменування навчань.
Слово «Steadfast» починаються з літери S, і це означає, що навчання проводиться під
командуванням Верховного головнокомандувача союзними силами в Європі. «J» в слові «Jazz»
означає, що вправа є спільною і залучаються всі види — армія, флот, ВПС, морська піхота та сили
спеціального призначення.
Український морський портал
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ
ГАЗОВИЙ ТИСК РОСІЇ НАПЕРЕДОДНІ ВІЛЬНЮСЬКОГО САМІТУ
08 листопада 2013 року «Нафтогаз» України змусив Європу та Росію сильно
напружитися у зв’язку із появою інформації про те, що Україна припинила
поставки газу із Росії. Більше того, мова йшла про той факт, що «Нафтогаз» не
буде купувати у Газпрому газ аж до кінця року і використовуватиме запаси з
підземних газосховищ (ПСГ).
І хоча за останніми заявами представників Нафтогазу Україна поступово
повертала борг Росії за поставлений газ, але в даному питанні недостатньо просто
розрахуватися за наданий газ і відмовитися від співробітництва з Газпромом.
Справа в тому, що з угодою 2009 року, Україна зобов’язується купувати у Москви
як мінімум 41 млрд. м³ в рік. У випадку зменшення закупівель вона має сплатити
Росії неустойку. У зв’язку з цим, Газпром почав погрожувати, що буде позиватися
до суду на Нафтогаз в одну із міжнародних інстанцій за недобір газу. Тим паче, що
прецедент вже існує: в минулому році Україна закупила у Росії тільки 33 млрд. м³.
Знаковим стало те, що ця подія відбулася напередодні зустрічі російського
президента Володимира Путіна та його українського колеги Віктора Януковича в
Москві 09 листопада 2013 року7, коли президенти обговорювали розвиток
відносин між країнами в контексті перспектив вільнюського саміту «Східного
партнерства».
І саме ця зустріч Президентів України та Російської Федерації стала, мабуть,
найбільш секретною та інтригуючою за всю історію двосторонніх відносин.
Відсутність інформації щодо даного візиту спричинила безліч здогадок та
припущень. Більшість таких припущень були пов’язані з обговоренням
президентами торгівельно-економічних відносин між двома країнами. Головне
питання, яке виникає в даному контексті, а чи обговорювалися газові проблеми?
Крім того, варто зазначати, що однією із характеристик дружності відносин між
країнами є їх транспарентність та відкритість. Тому виникає ще одне питання:
чому зустріч на рівні президентів була утаємниченою? Чому на офіційному рівні
не було заявлено про переговори? Це вже друга зустріч Президента України
В.Януковича та Президента Росії В.Путіна за кілька тижнів у форматі тет-а-тет.
Враховуючи складність ситуації, що склалася перед Вільнюським самітом, така
поведінка президентів викликає недовіру як з боку громадян країн, так і з боку
європейських держав.
7Украинаобъявила

себе блокаду. - http://glavcom.ua/articles/15333.html
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Після відмови України купувати російський газ, акції Газпрому почали
падати на фондовому ринку Росії і подешевшали до закриття торгів на
Московській біржі на 1,9 % при зниженні індексу ММВБ на 0,4 %.8 В цій ситуації,
більшість аналітиків схилялися, що в принципі Україна має можливості пережити
зиму, не купуючи газ у Росії. Хоча з іншого боку, мова йшла про наближення нової
газової війни та нової дискредитуючої інформаційної кампанії Росії проти
України. Скоріш за все, мета «Нафтогазу» полягала в намаганні не збільшувати і
так величезний борг України перед «Газпромом», а з іншого боку, показати Росії,
що Україна може без неї обійтися.
Отже, візит Януковича мав під собою дві основні цілі: по-перше, це стало
сигналом для ЄС, що Україна може відмовитися від євроінтеграції, якщо
європейці не знімуть з порядку денного вимогу про звільнення Тимошенко. У
такий спосіб українська влада намагалася тиснути на Європу погрозою розвернути
політику в сторону Євразійського союзу. По-друге, врегулювати газову
проблематику у відносинах з Росією. Результатом цих утаємничених перемовин
стала робоча зустріч 14 листопада 2013 року Голови Правління Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна з Головою Правління
ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером. Сторони обговорили актуальні питання
двостороннього співробітництва в газовій сфері. В результаті зустрічі було
досягнуто домовленості про те, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» припиняє відбір газу з ПСГ і відновлює закупівлю природного газу у
ВАТ «Газпром».9
В цілому, в нинішній газовій суперечці є два господарських суб’єкти. І у
цьому полягає вся складність. В даному конфлікті приймають участь не держави, а
компанії: «Газпром» та «Нафтогаз». Але це не просто компанії, а державні
компанії. Більше того, газові контракти, в рамках яких діють дані підприємства,
підписуються і перепідписуються не на рівні топ-менеджерів, а на рівні глав
держав. Тому, газову проблематику, яка по суті лежить в економічній площині, в
котрий раз використовують в сфері політичних ігор та маніпуляцій.
Російська Федерація докладає усіх зусиль, щоб Угода про асоціацію не була
підписана. Саме це є короткостроковою стратегічною метою Росії на шляху до
створення Євразійського Союзу. Не можна і виключати того факту, що газове
питання знову з’явилося на порядку денному виключно з метою демонстрації
Європейському Союзу залежності останнього від РФ. Отже, у випадку підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Росія почне
застосовувати всі можливі засоби загострення відносин з Україною і тиску на
останню. А сьогоднішні реалії стали, по суті, своєрідним попередженням
напередодні Вільнюського саміту.
Фактично, це ще один приклад того, з якими проблемами зіткнеться Україна
у випадку підписання Угоди про асоціацію. Скоріш за все, причиною
засекреченості останніх візитів Президента В.Януковича до Росії є саме
налагодження нового діалогу з Росією та погрози РФ Україні у випадку прийняття
«неправильних рішень».

8У

Газпромі розглядають можливість розстрочки платежів для Нафтогазу. - http://tyzhden.ua/News/93923
акціонерна компанія «Нафтогаз України» відновила закупівлю природного газу у ВАТ
«Газпром». http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D0ADB2F0A404F45FC2257C24005B263D?OpenDocument&year
=2013&month=11&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
9Національна
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
07.11.2013. МЗС відзвітував про вихід на завершальний етап
підготовки декларації між Києвом та Брюсселем
Київ вийшов на завершальний етап підготовки проекту підсумкової декларації з
Європейським Союзом, яку оголосять на саміті у Вільнюсі в кінці листопада, повідомляє заступник
міністра закордонних справ Андрій Олефіров в інтерв'ю виданню EurActiv.com.
"Це ділове засідання експертів, на якому ми підготували проект підсумкової декларації
Східного партнерства у Вільнюсі. Ми бачимо, що основним результатом є підписання Україною
угоди про асоціацію та парафування інших аналогічних угод між ЄС і Молдовою та Грузією", пояснив дипломат.
Також Олефіров запевнив, що вже є рішення про підписання угоди про асоціацію, а також
про тимчасове застосування деяких положень даної угоди до повноцінної ратифікації.
"...Я згадував, що мій оптимізм ґрунтується на роботі, яку ми зробили завдяки Президенту
та українському уряду. Тому я не думаю про план Б. ..Я переконаний на 100 %, що угода буде
підписана", - наголосив він.
Нагадаємо, що Київ покладає великі надії на підписання Угоди про асоціацію з
Євросоюзом, як і на скасування візового режиму з європейськими країнами. Причому низка
європолітиків та дипломатів стверджують, що для цього потрібно виконання всіх умови, у тому
числі і вирішення проблеми вибіркового правосуддя, яку пов'язують зі справою Тимошенко.
Корреспондент.net

07.11.2013. Бойко попередив, що Україна може мінімізувати
закупівлі російського газу
Україна, у разі продовження використання формального підходу Росією, мінімізує
закупівлі газу і буде закуповувати обсяги, необхідні винятково для своїх потреб, заявив віцепрем'єр Юрій Бойко на прес-конференції в четвер у Києві.
"У жовтні для комунальної сфери ми фактично використовували обсяги, які є в наших
сховищах, і ми не плануємо брати у "Газпрому" великих обсягів газу. Вони будуть не великі, на це
нам грошей вистачить" , - розповів він.
"І надалі, якщо такий формальний підхід буде з боку наших партнерів. Ми також будемо
підходити з точки зору тільки забезпечення власної комунальної сфери, а забезпечення підтримки
в пікові режими - транзиту з боку НАК для "Газпрому" - це вже буде завдання, яке ми будемо
проводити факультативно", - сказав віце-прем'єр.
"Ми відкрили ринки для приватних компаній - як західних, так і східних, - і за рахунок
цього як держава в особі НАК "Нафтогаз України" скоротили закупівлю газу у російського
"Газпрому" за контрактом , який підписав попередній уряд на чолі з Юлією Тимошенко. Ми досить
скоротили закупівлю газу за цим контрактом ... Приблизно в чотири рази", - сказав він.
"У нас є контракт з транзиту російського газу і ми його виконуємо в повному обсязі. Більше
того, ми в цій частині не задоволені, оскільки обсяги транзиту через нашу країну падають і це є
предметом для додаткових переговорів з нашими російськими колегами", - сказав він.
За словами Бойка, заходи, які вживає РФ "в обхід нашої країни, ми розцінюємо як
ущемлення наших національних інтересів і виступаємо проти цього".
День

07.11.2013. Кабмін
вартістю 13,35 млрд грн

затвердив

програму

Євробаскету-2015

Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову соціальну програму підготовки та
проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 р. з баскетболу орієнтовною
вартістю 13 млрд 351,85 млн грн. Текст відповідного розпорядження від 2 жовтня 2013 р. № 793
оприлюднений на сайті уряду.
З них 2 млрд 297,76 млн грн буде профінансовано за рахунок коштів державного бюджету,
3 млрд 790,54 млн грн - за рахунок інших джерел, у тому числі коштів, що залучаються під
державні гарантії, 25,49 млн - за рахунок коштів місцевих бюджетів, 1 млрд 752,3 млн - за рахунок
коштів місцевих бюджетів та інших джерел, у тому числі коштів, що залучаються під державні
гарантії, 5 млрд 485,76 млн грн - за рахунок інших джерел.
При цьому, як зазначається в урядовому розпорядженні, обсяг видатків, необхідних для
виконання програми, уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного і
місцевих бюджетів та інших джерел.
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Зазначимо, в рамках підготовки до чемпіонату влітку 2013 р. у Харкові розпочалося
будівництво Kharkiv Arena вартістю 350 млн грн.
Рішення про проведення 39-го Чемпіонату Європи з баскетболу в Україні було оголошено
18 грудня 2011 в Мюнхені. Передбачається, що матчі турніру приймуть міста, де проводилося Євро2012 (Київ, Харків, Донецьк і Львів), а також Дніпропетровськ і Одеса. За результатами
Євробаскету-2015 пройде також перший етап відбору на літні Олімпійські ігри 2016 в Ріо-деЖанейро.
Координаційний комітет з підготовки та проведення в Україні Євробаскету-2015 очолює
прем'єр-міністр України Микола Азаров.
РБК-Україна

08.11.2013. Болгарія отримає велику вигоду від Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС - Кожара
Болгарія є однією з тих країн, які матимуть найбільшу вигоду від підписання Угоди про
асоціацію і ЗВТ між Україною та ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара за результатами зустрічі
зі своїм болгарський колегою у п'ятницю у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми вважаємо, що наші найближчі друзі, такі як Болгарія, матимуть більший зиск з зони
вільної торгівлі, ніж інші країни ЄС", - сказав він.
За словами Кожари, продукція болгарських виробників вже дуже знайома українським
споживачам, тому коли будуть зняті обмеження в торгівлі, болгарській стороні не треба буде
використовувати додаткові зусилля щодо реклами, маркетингу для просування своїх товарів.
"Ці товари ми споживаємо вже десятки років, і існує величезне поле для розширення таких
стосунків і поглиблення нашої двосторонньої торгівлі", - зазначив міністр.
Кожара також додав, що під час переговорів сторони погодилися, що Угода про асоціацію
відкриє додаткові можливості для двох країн щодо розвитку торговельно-економічних відносин.
"Це переконання передусім грунтується на тому, що, по-перше, будуть зняті всі бар'єри торгівлі як
тарифного, так і нетарифного характеру", - пояснив він.
Укрінформ

12.11.2013. Український МЗС розповів, про що Янукович і Путін
говорили в Москві
При цьому представник міністерства не зміг відповісти на питання журналістів, чи були
присутні на цій зустрічі українські дипломати.
Під час зустрічі 9 листопада в Москві президент України Віктор Янукович і президент Росії
Володимир Путін обговорили розвиток відносин між країнами в контексті перспектив
вільнюського саміту «Східного партнерства». Про це повідомив директор департаменту
інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
Як сказав сам Перебийніс під час брифінгу: «Що стосується зустрічі, то я можу лише
повторити те, що було оприлюднене прес-службою адміністрації президента України та пресслужбою АП РФ: про те, що ця зустріч президентів України і РФ пройшла в Москві, в ході якої
обговорювалися питання торговельно-економічних відносин між двома країнами в контексті
Вільнюського саміту, який пройде в кінці цього місяця», - сказав Перебийніс.
При цьому Перебийніс не зміг відповісти на питання журналістів, чи були присутні на цій
зустрічі українські дипломати: «Мені не відомо про участь представників МЗС у цих переговорах»,
- цитує слова представника МЗС «Інтерфакс».
Нагадаємо, що в суботу, 9 листопада, Янукович відвідав з нетривалим робочим візитом
Москву, де обговорив з російським колегою Путіним торгово-економічні відносини.
У понеділок, 11 листопада, лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк
заявив, що має намір звернутися до міністра закордонних справ України Леоніда Кожари для того,
щоб отримати інформацію про переговори президентів.
За словами Яценюка, якщо переговори, які проводили Янукович і Путін, є таємними, то це
може бути підставою для імпічменту президента. «Якщо глава будь-якої держави проводить
таємні переговори з главою іншої держави, то це є прямою підставою для імпічменту такого
президента», - підкреслив Яценюк. За його словами, напевно, йдеться про державну зраду.
Також лідер фракції підкреслив, що події останніх днів свідчать про те, що Янукович не має
наміру підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. «Вільнюс хочуть зірвати.
Тимошенко не хочуть звільняти: Фактично реалізується сценарій, як зірвати Вільнюс. Це
катастрофа для сорокамільйонного держави», - зазначив Яценюк.
Голос Столиці
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14.11.2013. Глава МЗС України проти відстрочки асоціації з ЄС
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара не підтримує пропозицію, озвучену
підприємцями на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем про відтермінування на
рік підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.
«Я думаю, якщо відкладати, то ми ніколи не підготуємося», – сказав він.
Глава МЗС наголосив, що сама угода про асоціацію передбачає низку конкретних заходів і
реформ для українських виробників.
«Більше того, якщо до цього часу Україна здійснить активні реформи загального плану, то
з підписанням угоди про асоціацію ми будемо здійснювати реформи саме європейського зразка,
оскільки без цієї угоди немає сенсу впроваджувати європейські правила в Україні. Сенс є тоді, коли
існує міцне політичне співробітництво, політична прив’язка до ЄС», – сказав Кожара.
Днями під час зустрічі президента Януковича з представниками Українського союзу
промисловців і підприємців і Федерації профспілок України народний депутат Валентин Ландик
закликав главу держави відкласти на рік підписання угоди з Європейським союзом про асоціацію.
Радіо Свобода

22.11.2013. Азаров розповів, чому уряд зупинив євроінтеграцію
Прем'єр-міністр України 22 листопада виступив у Верховній Раді з поясненням того, чому
уряд призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію.
Він заявив, що це рішення носить тактичний характер і викликане економічною ситуацією,
однак стратегічний напрямок розвитку України не змінюється.
"Рішення призупинити підписання Угоди про асоціацію з ЄС складне, але єдино можливе в
економічній ситуації, яка склалася в Україні", - сказав Микола Азаров.
Прем'єр перелічив статистичні дані, які свідчать про важку економічну ситуацію країни,
скорочення тисяч робочих місць та зарплат.
Також він звернув увагу на те, що країни Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан)
вирішили закрити режим вільної торгівлі з Україною в разі підписання Угоди з ЄС.
"На першому місці для уряду стало відновлення нормальних відносин з Російською
Федерацією", - сказав прем'єр.
"Останньою краплею став лист від МВФ 20 листопада. Їхні вимоги були такими: майже
вдвічі підвищити тарифи на комунальні послуги, заморозити соціальні виплати, скоротити
витрати бюджету, ліквідувати пільги сільськогосподарським виробникам", - заявив Азаров.
"Продав країну, як склотару"
Опозиція емоційно відреагувала на пояснення прем'єра.
Виступ Миколи Азарова переривався вигуками "Ганьба", а після виступу в бік прем'єра
полетіли пачки паперу. Далі спікер Володимир Рибак закрив засідання, оскільки опозиція
зібралася блокувати трибуну.
Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк на брифінгу, що відбувся після виступу
Азарова, звинуватив у зриві євроінтеграції президента.
"Він (президент. - Ред.) продав країну, як склотару, в обмін на другий термін від Путіна", заявив опозиціонер.
За його словами, Віктор Янукович "виторгував" у президента певні гарантії для себе.
"Усе, що відбувається протягом останніх трьох років, - це спланований сценарій Віктора
Януковича, як продати українську державу і купити собі місце губернатора Малоросії в складі
Російської імперії", - заявив Яценюк.
"Персонально Віктор Янукович виторгував для себе в Росії гарантії переобрання на другий
президентський термін у 2015 році і визнання його Російською Федерацією", - сказав він.
Також Яценюк заявив, що опозиція почала збір підписів депутатів під резолюцією про
недовіру Кабінету Міністрів.
Опозиція закликає громадян прийди до пам’ятника Шевченку в Києві 24 листопада о 12
годині, щоб висловити підтримку євроінтеграції.
BBC Україна

ПАРЛАМЕНТ
21.11.2013.Верховна Рада провалила голосування по Тимошенко
Верховна Рада не підтримала жоден із шести законопроектів про лікування ув'язнених, які
могли би дозволити Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини.
За них не голосувала фракція Партії регіонів - за винятком депутата Нестора Шуфрича,
який підтримав законопроекти.
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Після голосування виступили ряд депутатів, після чого спікер оголосив півгодинну
перерву. Далі Рада має розглянути закон про прокуратуру. Раніше в четвер вже було ухвалено
закон про зміни до виборчого законодавства.
Прийняття трьох так званих "євроінтеграційних законів"- про вибори, прокуратуру та
лікування засуджених - це необхідна умова для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, яке
заплановане в Вільнюсі 28-29 листопада.
Як повідомляє кореспондент BBC, у парламенті присутні спостерігачі від Європейського
парламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський, голова представництва ЄС в Україні Ян
Томбінський та представник посольства США.
Зрив євроінтеграції
Виступаючи в парламенті, депутати від Партії регіонів Ганна Герман і Володимир Олійник
заявили, що робоча група парламенту повинна продовжити роботу над проектами про лікування
засуджених.
"Це персонально президент Янукович зупиняє поступ України на шляху до ЄС"
Арсеній Яценюк, голова фракції "Батьківщина"
"Потрібно продовжувати цю роботу. Сьогодні опозиція, ставлячи на голосування
неузгоджені законопроекти, по суті, хоче закрити двері. Ми виступаємо за те, щоб зберегти
перспективу в розгляді цього питання", - цитує депутата сайт "Партії регіонів".
Але опозиція звинувачує владу у зриві євроінтеграції.
Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк поклав відповідальність за провал
голосування на президента Віктора Януковича.
Президент "дав вказівку своїй партії не голосувати за жоден закон", - заявив опозиціонер.
"Це персонально президент Янукович зупиняє поступ України на шляху до ЄС", - наголосив
він.
Сам Віктор Янукович у четвер перебуває з візитом у Австрії.
Про те, що доля Угоди про асоціацію залежить від президента, неодноразово заявляли і в
Євросоюзі. Зокрема, в середу про це нагадав Лінас Лінкявічюс, глава МЗС Литви - країни, яка
зараз головує в ЄС.
"До саміту залишається всього кілька днів, і буде дуже важко щось змінити. Але я б знову
хотів повторити, що величезна відповідальність лежить не просто на комусь, але на президентові
України Януковичі", - заявив він.
"Він повинен зайняти лідерську позицію і повинен ухвалити рішення", - додав посол.
BBC Україна

ПРЕЗИДЕНТ
05.11.2013. Президент
податкові правила

обіцяє

інвесторам

з

ЄС

зрозумілі

Створення всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом дасть потужний
імпульс для інвестицій в українську економіку, і це потребує подальшої гармонізації фіскальних
систем України. Про це сказав Президент України Віктор Янукович на пленарному засіданні Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів, повідомляє прес-служба Глави держави.
«Ми сформуємо в Україні такий податковий простір, правила якого будуть комфортними і
зрозумілими для європейських інвесторів», - зазначив Янукович.
Глава держави підкреслив, що Україна планує налагодити більш тісні контакти з
податковими та митними службами країн Європейського Союзу.
«Все це дозволить більш ефективно виявляти і боротися з випадками контрабанди,
ухилення від сплати податків і мінімізації оподаткування», - сказав Президент.
Янукович також зазначив, що майже 80% загального обсягу іноземних інвестицій
надійшли в Україну з Євросоюзу. «Переконаний, що потужний імпульс інвестиційної динаміки
дасть створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом», зазначив він.
Нагадаємо, при тісній співпраці з Євросоюзом Україна може розраховувати на допомогу в
гармонізації податкового законодавства і суттєвому підвищенні конкурентоспроможності на
міжнародному ринку, заявив президент Асоціації платників податків Європи Рольф Барон фон
Хохенхау.
ForUm
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05.11.2013. Упродовж 20 років ЄБРР інвестував в українські
проекти 8,5 млрд євро - В.Янукович
Упродовж 20 років роботи в Україні Європейського банку реконструкції і розвитку було
профінансовано проектів на суму понад 8,5 млрд євро. Про це сьогодні сказав Президент України
Віктор Янукович під час засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, передає
кореспондент УНН.
"Багаторічним фінансовим партнером України є Євройський банк реконструкції і розвитку.
За 20 років роботи ЄБРР в Україні профінансував 336 проектів на загальну суму понад 8,5 млрд
євро у сферах промисловості, інфраструктури, агробізнесу, енергетики тощо. Ми дуже цінуємо цю
співпрацю", - сказав Президент.
Також, за словами В.Януковича, завдяки сприянню низки українських банківських
структур реалізуються сотні великих проектів у різних сферах економіки.
Нагадаємо, раніше В.Янукович повідомив, що майже 80% іноземних інвестицій надійшло в
Україну з ЄС.
УНН

06.11.2013. Янукович: угода з ЄС - лише початок інтеграції
України
Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стане початком
більш глибокого інтеграційного процесу, заявив президент України Віктор Янукович.
"Підписання угоди про асоціацію та поглиблену, всеосяжну зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС стане не завершенням певного етапу нашої співпраці, а початком більш широкого і
глибокого інтеграційного процесу", - цитує агенція "Інтерфакс" заяву пана Януковича на
регіональному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Києві.
За словами президента, Україна зможе стати сполучною ланкою між ЄС і країнами Євразії,
насамперед Росією й Китаєм.
"Україна... могла б відіграти роль сполучної ланки між ЄС і Євразійським союзом,
забезпечуючи поступове створення єдиного європейського економічного простору, а в широкому
плані - відіграти роль міжцивілізаційного порталу для країн Євроатлантики та Євразії, у першу
чергу, з Росією й Китаєм", - зазначив пан Янукович.
ВВС Україна

14.11.2013. Янукович схвалив угоду про перевезення ядерних
матеріалів Україною
Президент Віктор Янукович підписав закон про перевезення російських ядерних матеріалів
до Угорщини через територію України.
Як повідомляє сайт глави держави, відповідний закон 654–VІІ президент підписав 14
листопада.
Угодою установлено, що відпрацьоване ядерне паливо підлягає охороні озброєними
правоохоронцями протягом усього маршруту проходження територією України. Кожна із трьох
країн повинна забезпечити належні умови для супроводу спецвантажів.
23 жовтня Верховна Рада ратифікувала цю міжурядову угоду. Вона укладається терміном
на 10 років із подальшою пролонгацією на відповідний термін за умови згоди сторін.
ВВС Україна

21.11.2013. Янукович: альтернативи євроінтеграції не існує
Віктор Янукович у Відні уник прямої відповіді щодо відмови України підписувати Угоду з
ЄС
Президент України Віктор Янукович заявив президенту Австрії у Відні, що для України не
існує альтернативи європейській інтеграції.
"Альтернативи реформам в Україні, альтернативи євроінтеграції не існує", - відповів Віктор
Янукович, якого цитує "Інтерфакс-Україна".
Перед цим президент Австрії Хайнц Фішер повідомив пану Януковичу, що чув про
розпорядження Микола Азарова щодо євроінтеграції. Проте не уточнив, якого саме змісту.
За кілька годин перед цим прем'єр-міністр України Микола Азаров видав розпорядження
щодо призупинення підготовки підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Натомість Віктор Янукович сказав, що на шляху євроінтеграції існують тимчасові
складнощі.
"Ми йдемо цим шляхом й не змінюємо маршрут", - резюмував пан Янукович.
Сьогодні керівник місії Європарламенту Олександр Квасневський повідомив польській
агенції PAP, що угода про асоціацію підписана не буде.
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"Угода у Вільнюсі підписана не буде", - повідомив пан Квасневський. Він додав, що це
пов'язане з бажанням України зробити паузу та владнати економічну ситуацію в Україні.
Він також повідомив, що їхня з Петом Коксом місія закінчилась.
Азаров відмовився від Угоди з ЄС
Український уряд 21 листопада розпорядився призупинити підготовку до укладання угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, повідомив сайт Кабінету міністрів.
Це рішення пояснили "інтересами національної безпеки України" - зокрема погіршенням
торгово-економічних зв'язків із Росією.
"Розпорядження прийнято з метою більш детального вивчення та опрацювання комплексу
заходів, які Україна має виконати для відтворення втрачених обсягів виробництва та напрямів
торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами - членами
СНД", - ідеться у повідомленні уряду.
Крім того в уряді послалися на те, що в Україні ще не сформований "належний рівень
внутрішнього ринку", який дозволив би мати країні паритетні стосунки між Україною та ЄС.
Напередодні прем'єр-міністр України Микола Азаров ще заявляв, що підготовка до
Вільнюського саміту проходить нормально.
У четвер Верховна Рада не проголосувала за жоден із шести законопроектів про лікування
ув'язнених за кордоном, який міг би дозволити відправити на лікування Юлію Тимошенко.
Це необхідна умова для підписання угоди про асоціацію, яку планували укласти на
Вільнюському саміті в кінці листопада.
ВВС Україна

ОПОЗИЦІЯ
04.11.2013."Батьківщина" вимагає від Януковича та його
адміністрації інформації про тему переговорів із Путіним у Сочі
Парламентська фракція "Батьківщина" вимагає від президента України та його
адміністрації надати офіційну інформацію про переговори на найвищому рівні в Сочі (Російська
Федерація) 27 жовтня.
"Ми просили б, щоб Адміністрація президента Януковича, Міністерство закордонних справ
України дали чітку інформацію про міждержавні переговори двох президентів", - заявив лідер
фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій
і комітетів парламенту в понеділок у Києві.
За його словами, після 5-годинної зустрічі В.Януковича з його російським колегою
Володимиром Путіним у Сочі "немає ніякої офіційної інформації про предмет переговорів, окрім
неофіційної інформації нібито про те, що Україна продавала непідписання угоди (про асоціацію ІФ) з Європейським Союзом".
Як повідомлялося, В.Янукович у неділю, 27 жовтня, провів у Сочі зустріч із В.Путіним.
Як повідомляла прес-служба глави української держави, під час зустрічі президенти
продовжили обговорення питань, порушених під час засідання Ради глав держав СНД у Мінську.
За даними МЗС, під час зустрічі тривало обговорення питань, які президенти
обговорювали під час зустрічей у рамках засідання Ради глав держав СНД. "Насамперед це
стосується підписання угоди про асоціацію з Україною. Тому триває діалог і пошук
взаємоприйнятних рішень із цього питання", - розповів директор департаменту інформаційної
політики МЗС Євген Перебийніс 29 жовтня.
Інтерфакс-Україна

05.11.2013. Питання Тимошенко вирішує не ЄС, а Янукович —
президент Литви
Європейський Союз не вказував Україні, як саме слід вирішити питання Юлії Тимошенко.
Його вирішення перебуває в компетенції президента Віктора Януковича.
Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє «Укрінформ».
«Це (питання Тимошенко — ред.) вирішує не Європейський Союз, а ваш президент. Це буде
вирішено в останній момент перед самітом», — підкреслила Грібаускайте.
Крім того, говорячи про можливість зриву підписання Угоди про асоціацію України та ЄС,
президент Литви зазначила, що Євросоюз не зобов'язаний розробляти у цьому випадку план «Б».
«Я вважаю, що ми не повинні про це думати. Це українці повинні думати над цим планом»,
— заявила політик.
Разом з тим, Грібаускайте запевнила, що Литва підтримує Україну та українців незалежно
від того, хто перебуває при владі в Києві.
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Нагадаємо, Верховна Рада України спробує вирішити долю колишнього прем'єр-міністра
України Юлії Тимошенко 7 листопада.
Ракурс

07.11.2013. Чотири шанси для Тимошенко: Верховна Рада не
обере жодного?
Рішення профільного парламентського комітету помітно розлютило опозицію. У середу, 7
листопада, комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності скерував на доопрацювання всі чотири законопроекти щодо лікування засуджених
закордоном. Будь-який з них міг би стати основою для звільнення екс-голови уряду Юлії
Тимошенко. Це рішення підтримали більшість членів комітету, що складається з депутатів від
Партії регіонів. Представники більшості наполягають, що йдеться лише про дотримання
необхідних юридичних процедур.
Натомість в опозиційному таборі це розцінили як спроби саботажу зближення України з
ЄС. Лідер опозиційної фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив, що зволікання з
вирішенням "проблеми Тимошенко" загрожує зривом саміту Східного партнерства у Вільнюсі 28
листопада.
Його однопартієць, член парламентського комітету від "Батьківщини" Степан Курпіль, в
інтерв'ю DW також не виключив, що президент Янукович та його оточення почали перегляд курсу
на підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. "Мета Януковича одна: виграти
парламентські вибори 2015 року. Це можливо лише за умов масштабних фальсифікацій, але
вдатися до них буде дуже важко, якщо Україна матиме асоціацію з ЄС", — сказав депутат.
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов раніше дав зрозуміти, що його
однопартійці підтримають якийсь із чотирьох законопроектів щодо лікування засуджених за
кордоном. Натомість, як сказав журналістам в кулуарах парламенту заступник Єфремова Михайло
Чечетов, Партія регіонів підтримає створення робочої групи з розробки спільного законопроекту з
цієї проблеми. "Щоби тиждень у комітетах по 25 годин на добу працювати над цим
законопроектом, щоб опозиція вісім днів з нами й ночувала тут, розробляючи цей закон", — сказав
Чечетов.
Але депутат від "Батьківщини" Володимир Ар'єв переконаний, що жодної необхідності у
ночівлі в стінах парламенту немає. "Звести докупи ці законопроекти і напрацювати єдиний
компромісний підхід можна години за чотири. А винести на голосування спільний законопроект
можна хоч завтра, в тому разі, якщо більшість налаштована шукати компроміс", — сказав Ар'єв у
коментарі DW.
Голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко
пояснює затягування вирішення проблеми Тимошенко тим, що президент України Віктор
Янукович досі не визначився з найкращою для себе формулою. "Частина оточення президента
переконала його, що підписати угоду про асоціацію з ЄС можна буде і не звільняючи Тимошенко.
Тепер ці ілюзії розвіялися і президентська сторона намагається піти на поступки з найменшими
втратами для президентського іміджу", — вважає Тищенко.
У четвер, 7 листопада, Верховна Рада знову має розглянути законопроекти про лікування
засуджених за кордоном , які можуть визначити механізм звільнення екс-прем'єрки Юлії
Тимошенко. Однак, як прогнозують в опозиції, зусиллями більшості їх знову "провалять". Як
очікується, на сьогоднішньому парламентському засіданні будуть присутні члени контактної місії
Європарламенту в Україні Пет Кокс і Олександр Квасневський.
DW.DE

08.11.2013. Яценюк: влада демонструє сценарій зриву саміту
Україна-ЄС
Владі й опозиції поки що не вдалося домовитися з приводу вирішення справи про
лікування ув’язненого екс-прем’єра Юлії Тимошенко. Про це заявив лідер фракції «Батьківщина»
Арсеній Яценюк, виступаючи з парламентської трибуни.
«Влада не готова ні на що. Ми побачили, що в кабінеті спікера був продемонстрований
сценарій зриву саміту Україна-ЄС. Всі пропозиції, надані опозицією щодо ухвалення будь-яких
законів, які дають можливість лікування Юлії Тимошенко, відхилені нашими політичними
опонентами», – сказав Яценюк.
Водночас, за його словами, опозиція готова проголосувати за перше читання двох
законопроектів, про прокуратуру і про вибори народних депутатів України в редакції президента і
Партії регіонів. «Офіційно заявляємо: у вівторок на вимогу більше ніж 150 народних депутатів
України голова Верховної Ради зобов’язаний скликати позачергове засідання парламенту, на
якому мають бути схвалені в цілому три законопроекти: перший – про надання можливості Юлії
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Тимошенко отримати медичну допомогу – в цілому, про прокуратуру – в цілому і про вибори – в
цілому», – сказав лідер фракції «Батьківщина».
Як заявив Яценюк, якщо фракція Партії регіонів прийде на це засідання і проголосує –
«значить саміт у Вільнюсі відбудеться», якщо ні – «Партія регіонів і президент Віктор Янукович
зірвали європейське майбутнє українців і на них вся повнота відповідальності».
Вчора ввечері в опозиції повідомили, що на сьогодні підготують ще один законопроект,
ухвалення якого дозволило б лікування за кордоном колишнього прем’єра Юлії Тимошенко. Але,
за словами опозиціонерів, вносити такий законопроект на голосування недоцільно доти, доки під
ним не підпишуться представники влади.
Тим часом, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що регіонали
визначаться щодо голосування з приводу лікування Тимошенко за кордоном лише після
напрацювання матеріалів робочою групою, створеної профільним комітетом Верховної Ради.
Радіо Свобода

11.11.2013. Через страх перед Ю.Тимошенко влада закриває
Україні шлях до ЄС — А. Яценюк
Зараз реалізується сценарій зриву Вільнюського саміту, і це катастрофічна ситуація для 45мільнонної держави. Про це повідомив голова Політради ВО “Батьківщина” та фракції
“Батьківщина” Арсеній Яценюк на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.
А.Яценюк нагадав, що першим питанням порядку денного позачергового засідання
парламенту 13 листопада має бути ухвалення законопроекту, який дає можливість Юлії
Тимошенко отримати медичну допомогу за кордоном і підписати Угоду з ЄС у Вільнюсі. Він
підкреслив, що на нараді в голови парламенту опозиція передала перелік законопроектів,
ухвалення яких необхідне для підписання Угоди з ЄС, голові фракції Партії регіонів, спікеру
парламенту і керівнику робочої групи Геннадію Васильєву.
Проте, за словами голови Політради “Батьківщини”, пропозицій до цих законопроектів від
політичних опонентів досі не надійшло: “Наскільки мені відомо, станом на 15.15 сьогоднішнього
дня жодних пропозицій до законопроекту немає”.
Арсеній Яценюк наголосив, що Партія регіонів також не вносить пропозицій до проекту
закону про прокуратуру, який теж необхідно ухвалити для підписання Угоди у Вільнюсі:
“Абсолютно зрозуміло, що вони не збираються змінювати закон про прокуратуру, не хочуть
приймати європейський законопроект”.
Він нагадав, що “мінімум п’ять статей законопроекту про прокуратуру не відповідають
рекомендаціям, які були винесені Венеціанською комісією”.
“Йде процес затягування, небажання приймати закони як по Юлії Тимошенко, так і по
прокуратурі. Думаю, така сама історія буде і щодо закону про вибори”, — додав він.
“Вільнюс хочуть зірвати, Юлію Тимошенко ніхто не хоче звільняти, закон про прокуратуру
не хочуть змінювати, і фактично реалізується сценарій, як зірвати Вільнюс. І це катастрофічна
ситуація для 45-мільйонної держави. Неприпустимо, коли страх перед Юлією Тимошенко закрив
шлях для великої європейської держави, щоб підписати Угоду про асоціацію з ЄС”, — підкреслив
А.Яценюк.
УНН

13.11.2013. Політолог: компромісу у питанні Тимошенко не буде
— опозиція проявила слабкість
Політолог Вадим Карасьов не вірить у компроміс між владою та опозицією щодо лікування
ув’язненої Юлії Тимошенко за кордоном. Таку думку він висловив у коментарі УНН.
Більш того, В. Карасьов наголосив, що опозиція не змогла добитися цілей, які декларувала
перед своїми виборцями — вони не змогли і не зможуть добитися звільнення Юлії Тимошенко.
“До Вільнюського Саміту, скоріш за все не домовляться. Проблема не в тому, що хтось хоче
більше, а хтось менш хоче звільнення Тимошенко. Проблема в тому, що опозиція бажаючи
звільнення Тимошенко не продемонструвала силу, політичний напір, політичну міцність для того,
щоб українська влада погодилася зі всіма умовами, які виставляє європейська сторона у справі
Тимошенко. Через це проблема не у хотінні і бажанні опозиції”, — вважає експерт.
Він зауважив, що політика складається з “можеш чи не можеш”.
“Виходить, що опозиція при всій її бурній активності, гучних заявах і інших настановах на
адресу української влади так і не змогла добитися тих цілей, які вони публічно декларували. Не
змогли. Влада виявилася сильніша за опозицією. У політиці важливий результат, а його нема”, —
наголосив політолог", — сказав В.Карасьов.
Нагадаємо, у ВР було створено тимчасову робочу групу для визначення із законопроектом
щодо можливості лікування засуджених закордоном.
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Однак член групи від ПР Володимир Олійник повідомив, що опозиційні представники
постійно змінюють свої пропозиції щодо створення необхідних механізмів. На його думку, цим
вони створюють умови коли досягти результату дуже складно.
Нагадаємо, Самміт Східного партнерства у Вільнюсі заплановано на 28-29 листопада.
УНН

13.11.2013. Опозиція вважає, що Україну чекають санкції з боку
ЄС і США у разі непідписання УА
Україну чекають санкції з боку Європейського Союзу і США, якщо угода про асоціацію з ЄС
не буде підписана. Про це на брифінгу заявив глава фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк,
передає кореспондент РБК-Україна.
"Якщо не буде підписана угода з ЄС, якщо Тимошенко не буде звільнена, то будуть
застосовані санкції. Як відомо, в Сенаті США зареєстровано проект резолюції щодо санкцій щодо
конкретних політичних персоналій... її прийняття відстрочили", - заявив він.
Яценюк прогнозує, що застосування санкцій буде неминуче.
"Якщо угоду не буде підписано, Тимошенко залишиться у в'язниці, крім економічного
краху, тиску з боку Росії стосовно даного режиму однозначно будуть застосовані санкції", зазначив лідер "Батьківщини".
При цьому Яценюк повідомив, що з місією Кокса-Квасьнєвського питання застосування
санкцій до українських політиків ще не обговорювалося.
РБК-Україна

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
СВІТОВИЙ БАНК
05.11.2013. Світовий банк виділить Україні кошти на розвиток
теплопостачання
Світовий банк має намір профінансувати проект "Підвищення енергоефективності в
секторі централізованого теплопостачання України" загальною вартістю близько 350 мільйонів
доларів.
Перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Григорій Семчук
повідомив, що в рамках підготовки до проекту розроблені попередні техніко-економічні
обґрунтування (ТЕО) модернізації шести комунальних підприємств Вінниці, Івано-Франківська,
Кам'янець-Подільська, Миколаєва, Харкова та Херсона. На черзі підготовка ТЕО для підприємств
Дніпропетровська, Кіровограда, Чернігова й Донецька.
Початок реалізації проекту заплановано на ІІ півріччя 2014 року, термін реалізації - 6
років.
Раніше в прес-службі Міністерства регіонального розвитку повідомили, що почалася
робота з впровадження нових інвестиційних проектів у житлово-комунальному господарстві.
Ініційовано два нових проекти "Розвиток міської інфраструктури - 2" і "Проект підвищення
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України".
За словами міністра регіонального розвитку Геннадія Темника, перший проект передбачає
фінансування в розмірі до 300 мільйонів доларів і складається з декількох субпроектів у сфері
водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами на 9
комунальних підприємствах Києва, Харкова, Донецька, Кіровограда, Житомира, Краматорська,
Коломиї, Тернополя. Початок його реалізації - 2014 рік, завершення - 2020 рік. Другий проект
передбачає фінансування у розмірі 350 мільйонів гривень, термін реалізації теж 2014-2020 роки.
Мінрегіон спільно з Європейським інвестиційним банком підписав Декларацію про наміри
щодо співробітництва у сфері фінансування інвестиційних проектів муніципальної
інфраструктури, в якій заявлена сума інвестицій становить 800 мільйонів євро. Напрямки
фінансування - теплопостачання, водопостачання та водовідведення, поводження з твердими
побутовими відходами, освітлення, енергоефективність громадських будівель. Мінрегіон отримало
172 заявки від українських підприємств для участі в проекті, загальна сума заявок склала 2,3
мільярда євро.
ZN.UA
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СОТ
06.11.2013. Україна ініціює розгляд у СОТ питання захисту
інтересів кондитерів
Україна звернулася до СОТ із проблемою захисту інтересів українських кондитерів,
повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.
«Щодо СОТ: ми вже теж здійснюємо відповідну роботу з цього питання (звернення
корпорації Roshen до міністерства щодо захисту своїх інтересів – ред.). Наш представник уже
озвучив цю проблему, і в Женеві про цю проблему вже знають. І наразі ми готуємо подальші
кроки. Це, звісно, тривалий процес буде, тому що в них дуже сильні процедури: консультації тощо.
Але ми, звісно, від імені України в СОТ зробили необхідні кроки для того, щоб захистити інтереси.
Та у зв’язку з тим, що не можна захистити інтереси конкретного виробника, ми це маємо вирішити
як проблему з нашою кондитерською промисловістю», – розповів Прасолов.
Наприкінці жовтня корпорація Roshen звернулася до Мінекономрозвитку з проханням
ініціювати у рамках СОТ розгляд дій Росії.
Росспоживнагляд у липні заборонив постачання до Росії шоколаду й цукерок, вироблених
на чотирьох українських фабриках Roshen, через претензії до якості продукції.
Радіо Свобода

МВФ
08.11.2013. МВФ продовжить переговори з Україною після
саміту у Вільнюсі
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у середині грудня попередньо
планує обговорити підсумки консультацій з Україною щодо ст.IV (зобов'язання стосовно
валютного режиму) за 2013 рік.
Про це заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у п'ятницю, 8
листопада.
За його словами, після завершення у другій половині жовтня роботи місії Фонду у Києві
дискусії між представниками МВФ і української влади продовжаться "для забезпечення заходів,
направлених на зміни в Україні".
Райс уточнив, що мета цих переговорів - забезпечити заходи такого рівня амбітності, який
би відповідав викликам, що стоять перед Україною, і на які вказала місія Фонду за підсумками її
роботи у Києві.
"Наша виконавча рада буде зустрічатися, щоб обговорити IV статтю консультацій, що
заплановано на середину грудня", - сказав він.
Нагадаємо, 28-29 листопада у Вільнюсі Україна планує підписати Угоду про Асоціацію з
Євросоюзом. На думку експертів, від цього також залежить, чи отримає Україна черговий транш
від МВФ.
Як повідомлялося, попередня місія фонду щодо статті IV відвідувала Київ у травні 2012
року, а рада директорів МВФ розглядала це питання 29 червня. За підсумками обговорення, вона
закликала владу України до поступового підвищення тарифів на газ і тепло, поліпшення платіжної
дисципліни. Фонд також рекомендував Нацбанку фокусувати свою монетарну політику на
підтримку цінової стабільності, відзначаючи, що поступове збільшення гнучкості обмінного курсу
сприятиме
пом'якшенню
зовнішніх
шоків,
зміцненню
резервів
і
збереженню
конкурентоспроможності.
Після невдалих переговорів про нову програму stand by, влітку цього року МВФ повідомив
про черговий візит місії для щорічних консультацій за статтею IV, вже тоді назвавши ймовірною
датою ради директорів грудень цього року.
Місія МВФ у кінці жовтня за підсумками своєї роботи в Україні заявила про необхідність
забезпечити прогрес в усуненні економічних дисбалансів. "Обмежена гнучкість обмінного курсу,
великий дефіцит бюджету і значні квазі-фіскальні втрати в енергетичному секторі зумовили
суттєвий дефіцит рахунку поточних операцій і постійну втрату валютних резервів. Жорстка
монетарна політика та адміністративні заходи на підтримку обмінного курсу, ймовірно, будуть і
надалі стримувати інвестиції і гальмувати економічне зростання", - вважають експерти фонду.
DT.UA

13.11.2013. Україна розрахувалася з МВФ за зобов'язаннями-2013
Україна завершила розрахунки з Міжнародним валютним фондом за зобов'язаннями 2013
року. Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають "Українські новини".
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"12 листопада Нацбанк перерахував МВФ 359,2 млн доларів (в еквіваленті), забезпечивши
своєчасне та повне виконання зобов'язань України, зазначених у кредитній угоді сторін на
поточний рік", - йдеться у ньому.
Таким чином, згідно з графіком погашення запозичень, за весь 2013 Україна здійснила
виплати МВФ на суму 5 602,9 млн доларів (в еквіваленті).
"Україна підтвердила статус надійного позичальника всьому міжнародному співтовариству
і надалі буде своєчасно виконувати свої зобов'язання", - зазначив глава Нацбанку Ігор Соркін.
За його словами, в 2014 році загальна сума виплат по кредиту МВФ буде значно меншою,
ніж цього року, і становитиме 3 663,4 млн доларів (в еквіваленті).
Щодо 2015 року, то це останній рік виконання відповідних кредитних зобов'язань, а сума
виплати буде найменшою за весь період дії договору запозичення і становитиме 1 484,5 млн
доларів (в еквіваленті).
Нагадаємо, в жовтні Україна погасила черговий транш кредиту МВФ у розмірі 651 млн
доларів.
Економічна правда

13.11.2013. МВФ порадив Україні зробити курс гривні «більш
гнучким»
Гнучкий обмінний курс відповідає економічним параметрам України та сприятиме
підвищенню експортної ефективності.
Про це повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Жером
Ваше, передає Економічна правда.
«Система гнучкого обмінного курсу краще підходить українським характеристикам
економіки. Ми вважаємо, що більш гнучкий обмінний курс підштовхне експортну ефективність,
економічне зростання, особливо на тлі волонтільних експортних цін і попиту», - сказав він у ході
щорічної банківської конференції, організованої Інститутом Адама Сміта.
Ваше також нагадав про ключові рекомендації Україні: крім підвищення гнучкості курсу,
країна потребує зміцнення банківського сектора, амбітної консолідації бюджетної сфери,
підвищення внутрішніх енергетичних тарифів і всеосяжній структурній реформі для поліпшення
бізнес-клімату.
«Перш ніж стимулювати необхідно зміцнити банківську систему і економіку. Щоб це
зробити, потрібна надійна, гарна макроекономічна політика», - підкреслив Ваше.
Постійний представник МВФ в Україні також повідомив, що висновки про економічну
ситуацію в країні, зроблені за підсумками місії Фонду яка працювала нещодавно в країні, будуть
обговорюватися на раді директорів МВФ в грудні.
ForPost

ЮНЕСКО
14.11.2013. Україна вчетверте обрана до виконавчої ради
ЮНЕСКО
За результатами виборів, які відбулися 13 листопада у рамках 37-ї сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО, Україна обрана членом Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2013-2017 рр.
Про це повідомляє Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Згідно з повідомленням, зі 185 країн-членів ЮНЕСКО, які взяли участь у голосуванні,
підтримали Україну 169 країн.
Як зазначають у МЗС, обрання України у цей керівний орган ЮНЕСКО сприятиме
посиленню авторитету держави як активної і відповідальної країни-члена ЮНЕСКО, яка робить
помітний внесок у діяльність цієї Організації, в тому числі щодо реалізації ініціатив стосовно
розширення міжнародного співробітництва у сфері науки, освіти і культури.
Нагадаємо, Виконавча рада ЮНЕСКО є одним із двох (разом з Генеральною
конференцією) керівних органів ЮНЕСКО. До складу Ради входять 58 країн-членів ЮНЕСКО.
Головою Національної комісії у справах ЮНЕСКО є перший заступник міністра закордонних справ
України Руслан Демченко.
За період членства в ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року Україна тричі обиралася до
Виконавчої ради: 1981-1985 рр., 1995-1999 рр. та 2001-2005 рр.
ForUm
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ЄБРР
11.11.2013. ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
до 1,5%
Європейський банк реконструкції і розвитку знизив очікування зростання економіки
України в 2014 році до 1,5% з 2,5%, що він прогнозував у травні.
«Хоча рецесія, ймовірно, завершиться у четвертому кварталі 2013 року, завдяки
сприятливому ефекту бази і близькому до рекордного врожаю, подальше відновлення, ймовірно,
буде дуже повільним, якщо влада не почне реалізацію програми реформ», – йдеться в оновленому
прогнозі ЄБРР.
Банк, що зберіг прогноз падіння української економіки в цьому році на рівні 0,5%, нагадує,
що рецесія почалася в третьому кварталі 2012 року. ЄБРР відзначає, що Україна постраждала від
складних тенденцій на зовнішніх ринках, поганого бізнес-середовища і внутрішньої політичної
невизначеності. Низький зовнішній попит, пригнічені ціни на сталь й інші сировинні товари
призвели до скорочення у таких ключових галузях, як машинобудування, металургія і хімія. Також
триває скорочення будівництва.
ВВП України падає п’ять кварталів поспіль. Прем’єр Микола Азаров нещодавно пояснив
погіршення показника поганою зовнішньою кон’юнктурою, ускладненнями в торгівлі з Митним
союзом, зупинкою нафтохімічної галузі і поганими погодними умовами у вересні.
Радіо Свобода

12.11.2013. ЄБРР пророкує тяжкі часи для економіки України
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив очікування зростання
економіки України в 2014 році до 1,5% з 2,5%, які він прогнозував у травні поточного року. Про це
сказано в оновленому прогнозі ЄБРР.
"Хоча рецесія, ймовірно, завершиться у четвертому кварталі 2013 року, завдяки
сприятливому ефекту бази і близькому до рекордного урожаю, подальше відновлення, ймовірно,
буде дуже повільним, якщо влада не почне реалізацію програми реформ", - наголошується в звіті.
Банк, що зберіг прогноз падіння української економіки в поточному році на рівні 0,5%,
нагадує, що рецесія почалася в третьому кварталі 2012 року. ЄБРР відзначає, що Україна
постраждала від складних тенденцій на зовнішніх ринках, поганий бізнес-середовища та
внутрішньої політичної невизначеності. Низький зовнішній попит, пригнічені ціни на сталь та
інші сировинні товари, призвели до скорочення в таких ключових галузях, як машинобудування,
металургія і хімія. Крім того, продовжує скорочуватися будівництво.
Кредитна активність залишається дуже слабкою, оскільки реальні процентні ставки в
місцевій валюті коливається на рівні близько 20% і Національний банк продовжує розширювати
контроль над рухом капіталу, вказує ЄБРР.
"Зовнішні ризики залишаються дуже високими, так як резерви Національного банку
скоротилися до близько 2,5 місяців імпорту і доступ урядом до міжнародних ринків капіталу
істотно обмежений", - зазначає банк.
Згідно з його звітом, українська економіка спільно з білоруською, чий прогноз зростання
на 2014 рік погіршений з 2,5% до 1%, пасуть задніх серед економік країн Східної Європи та Кавказу.
Зокрема, в Грузії ЄБРР очікує в наступному році зростання на 4%, в Молдові, Азербайджані та
Вірменії - на 3,5%.
Gazeta.ua

20.11.2013. ЄБРР занепокоївся реформами в Україні
Реалізація реформ в Україні зіткнулася з серйозними труднощами, заявив Європейський
банк реконструкції та розвитку. Про це повідомляє "Forbes-Україна", з посиланням на "Reuters".
"Україна - це країна, що викликає у нас сильне занепокоєння", - зазначив головний
економіст ЄБРР Ерік Берглоф.
"Вони зараз переживають період, коли повинні бути прийняті стратегічні рішення.
Економіка - під серйозною напругою, фінансова ситуація змушує бажати кращого", - сказав
Берглоф.
У звіті ЄБРР особливо підкреслюється, що в 2013 році, вперше з часу введення критеріїв
процесу трансформації в 1994 році, число понижуючих індикаторів, таких як приватизація і
конкуренція, - виявилось вище числа підвищуючих.
Без подальшого удосконалення економічних і політичних інститутів, процес поступового
вирівнювання економік, що розвиваються з найбільш розвиненими економіками в деяких країнах
може зупинитися, а в багатьох - істотно сповільнитися, вважають в ЄБРР.
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"Тільки центральноєвропейські та балтійські країни досягнуть або перевищать 60%
середнього для 15 країн ЄС показника доходу на душу населення в найближчі 20 років. Більшість
країн з перехідною економікою залишаться значно нижче цього показника", - зазначено у звіті.
Причиною відсутності прагнення до проведення структурних реформ, таких як
приватизація, автори звіту називають глобальну фінансову кризу і її наслідки: "Тривалий період
жорсткої економії з 2008 року призвів не тільки до втоми від реформ, а й до відмови від реформ".
Економічна правда

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
РОСІЯ
04.11.2013. Росія може вимагати з України ще мільярд доларів
за газ
Через відсотки за боргом Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України"
перед "Газпромом" українській стороні доведеться заплатити додаткового $1 млрд за блакитне
паливо цього року.
Про це розповів президент Київського міжнародного енергетичного клубу Q-Club
Олександр Тодійчук у ефірі радіо "Голос столиці", передає Gazeta.ua
"Я би закликав всіх, хто до цього причетний, зібрати всі свої можливості і все-таки в
найближчі дні заплатити свої борги. Тому що окрім іміджевих питань Росія отримує дуже хорошу
для себе можливість заставити нас в цьому році заплатити ще один мільярд в додаток до того, що
ми насилу сплачуємо", - сказав Тодійчук.
Він зауважив, що Україні буде вкрай складно виплатити цей борг. "Практично виснажений
повністю бюджет, дуже маленький золотовалютний запас. І мусили ми декілька днів тому
погасити 600 мільйонів Міжнародному валютному фонду. Але разом з тим, в сьогоднішній
ситуації є велика спокуса для "Газпрому", - зазначив Тодійчук.
Видання нагадує, 29 жовтня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що
Україна поки не оплатила постачання газу за серпень у розмірі $882 млн. На селекторній нараді у
прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва він запропонував "найближчим часом розглянути питання
про передоплату, авансові платежі, як це і передбачено в контракті".
Додаток в контракті купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року між
"Газпромом" і "Нафтогазом України" передбачає розстрочку під 6% за серпневий газ.
RegioNews

04.11.2013. Тактика РФ щодо України
абсолютно марна, - директор Freedom House

давно

застаріла

і

Тактика Росії по відношенню до України давно застаріла і абсолютно марна. Про це в
інтерв'ю "Подробицям тижня" на телеканалі "Інтер" заявив директор правозахисної організації
Freedom House, у минулому високопоставлений співробітник Держдепартаменту США Девід
Кремер.
"Я думаю, що чим сильніше буде тиск Росії на Україну, тим більше українці будуть
прагнути до Європи. Поведінка Росії дає протилежний ефект. США зацікавлені в тому, щоб
Україна інтегрувалася в Європу. Думаю, ваша країна може і повинна бути ближче до ЄС,
зберігаючи при цьому хороші зв'язки з Росією. Але тоді і Кремлю варто припинити політику, яку
він зараз веде... Така тактика давно застаріла і абсолютно марна", - зазначив Кремер.
При цьому він спростував звинувачення радника Президента РФ Сергія Глазьєва про
вплив США на вибір України.
"США не втручається в цей процес, не ми готуємо саміт ЄС у Вільнюсі", - заявив Кремер.
При цьому він підкреслив, що саме Глазьєв робить все, щоб роз'єднати Україну і Росію.
РБК-Україна

06.11.2013. "Газпром"
"труби" в обхід країни

знову

лякає

Україну

будівництвом

Необхідність будівництва "Південного потоку" підтверджується зростанням експорту
російського газу в Європу. Про це заявив журналістам глава "Газпрому" Олексій Міллер.
"Газпром" продовжує забезпечувати підвищений попит на російський газ в Європі. На тлі
стабільного зростання потреби Європи у газі, "Газпром" активно веде будівництво "Південного
потоку". Днями ми приступили до його спорудження на території Болгарії, до кінця року почнемо
будівництво в Сербії. "Південний потік" актуальний як ніколи", - сказав Міллер.
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Він навів показник поставок газу в далеке зарубіжжя в жовтні 2013 року - 13,48 млрд куб. м
газу, що майже на 17% більше, ніж у жовтні 2012 року. Йдеться не тільки про комерційний експорт
(постачання газу покупцеві), але і про газ, закачаний в європейські сховища. Фактично у жовтні
було експортовано 12,58 млрд кубометрів газу (+16,5%), повідомляє ЦДУ ПЕК.
За перші 4 дні листопада експорт виріс в середньому на 21%.
Зазначимо, що "Південний потік" в тому числі розрахований на доставку газу в Європу в
обхід України.
Gazeta.ua

06.11.2013. Росія не може відмовитися від української "труби" експерт
Російська Федерація наразі не може відмовитися від використання української
газотранспортної системи (ГТС) та підземних сховищ газу (ПСГ). Про це заявив голова Бюро
комплексного аналізу та прогнозу Сергій Дяченко в ефірі Першого ділового каналу.
"Поки що Росія не може обійтися ані без української ГТС, ані без наших сховищ. І ніякі
обхідні газопроводи цю проблему не вирішать. Все одно росіянам доведеться шукати можливості
для співпраці", - сказав Дяченко.
Сьогодні голова "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що необхідність будівництва
"Південного потоку" в обхід України підтверджується зростанням експорту російського газу в
Європу.
Раніше у НАК "Нафтогаз України" запевнили, що направляють всі доступні ресурси на
погашення боргу перед "Газпромом" за постачання газу в серпні 2013 року.
Дяченко назвав три причини виникнення заборгованості перед "Газпромом". За його
словами, це борги тепловиків перед "Нафтогазом", дотації на покриття різниці у ціні на газ для
населення та необхідність закупівлі газу для закачування в сховища.
Gazeta.ua

08.11.2013. СОТ опублікувала офіційний запит України до РФ
щодо кондитерки
Україна офіційно запросила у Російської Федерації через Світову організацію торгівлі (СОТ)
надати офіційні деталізовані роз'яснення та обґрунтування запроваджених наприкінці липня
цього року обмежень щодо поставок української кондитерської продукції на предмет їхньої
відповідності Угоді про технічні бар'єри в торгівлі (TBT Agreement), а також давно очікувану
відповідь на запит про TBT і санітарних та фітосанітарних заходів (TBT/SPS EP).
«Україна закликає РФ негайно зняти цю торгову заборону і привести урядову TBT міру
відповідно до TBT Agreement і зобов'язань , підписаними РФ при приєднанні», - наголошується в
заяві України на засіданні комітету СОТ щодо технічних бар'єрів у торгівлі 30-31 жовтня, який
оприлюднений на сайті СОТ в п'ятницю, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Як раніше повідомляв ForUm, Україна ініціює обговорення питання про обмеження
поставок українських кондитерських виробів в Російську Федерацію у СОТ.
Ввезення в РФ кондитерських виробів Roshen України заборонено після того, як
Росспоживнагляд відібрав у торгових мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і
виявив порушення за якістю.
Україна направила РФ всі матеріали, необхідні для повернення продукції Roshen на
російський ринок.
Росспоживнагляд за підсумками візиту експертів у жовтні в Україну виявив, що продукція
кондитерських фабрик корпорації Roshen не відповідає сучасним вимогам безпеки і якості.
У Мінагропроді України заявили, що українська сторона виконала всі умови
Росспоживнагляду щодо організації інспектування кондитерських фабрик корпорації Roshen, при
цьому інспекційна група Росспоживнагляду порушила процедуру перевірок і на даному етапі
відмовилася від конструктивного вирішення питання двосторонньої торгівлі.
Україна до 8 листопада не отримала від Росспоживнагляду акта за результатами перевірки
фабрик Roshen.
ForUm

11.11.2013. В.Небоженко: відносини України та Росії дійшли
рівня “холодної війни”
Дипломатичні відносини між Росією та Україною дійшли до крайньої межі конфліктності.
Наразі вони десь на рівні “холодної війни”. Таку думку у коментарі УНН висловив політичний
експерт Віктор Небоженко.
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Зазвичай про здорові, добросусідські дипломатичні відносини свідчить розмаїття
публічних контактів: від офіційних зустрічей до зустрічей “без краваток”, як це полюбляв Єльцин.
І це все нам показували, показували наших вождів з галстуками і без галстуків, або просто на
прогулянці. Це свідчення певного здоров’я.
Наразі, на думку експерта, відносини ідуть по низхідній: від публічних і здорових контактів
до закритих зустрічей.
“Відносини Путіна та Януковича дійшли до закритих зустрічей, як в Сочі, коли зустріч
продовжувалась 5 годин і ніхто не знає про що вони говорили. Це вже якось не пристойно. І вже
дійшли до такого рівня контактів, коли обоє президентів не зізнаються що вони зустрічалися... Це
говорить не про ефективність української політичної машини, а про те, що відносини перебувають
на рівні “холодної війни”, коли доводиться приховувати навіть місце зустрічі і факт зустрічі
президентів“,- вважає він. Експерт наголосив, що під час таких зустрічей вже немає місцю
вмовлянням чи намаганням переконати, а скоріше взаємним погрозам.
“Мабуть у Януковича є вагомі претензії до президента Путіна, а президент Путін висував
дуже серйозні претензії до Януковича, якщо вже сам факт зустрічі був засекречений. Тобто
говорили про дуже погані речі... Я не знаю про що може колишній полковник КДБ говорити з
губернатором Донецьку. Я просто холону від думки про що вони могли говорити. Вони вже не
домовлялися. Характер цієї зустрічі, яка була і яку приховують, говорить, що вони не домовлялися,
а просто сварилися”, — зауважив В.Небоженко.
Експерт сумнівається, що будуть публічні заяви щодо визнання факту цієї зустрічі між
главами держав, адже про сварки не розповідають.
Нагадаємо, 9 листопада прес-служба В.Януковича повідомила про робочій візит
Президента України до Росії для зустрічі з главою РФ.
Однак надалі жодних офіційних повідомлень щодо цієї зустрічі не було.
10 листопада в російських ЗМІ з’явилося повідомлення, з посиланням на прес-службу
президента РФ, що В.Янукович так і не прибув на зустріч з В.Путіним.
УНН

11.11.2013. "Нафтогаз" призупинив закупівлі газу у "Газпрому"
НАК "Нафтогаз України" з п'ятниці, 8 листопада, повністю припинила імпорт газу з
території Росії за контрактом з "Газпромом". Про це свідчать дані російського держпідприємства
"Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу (ЦДУ ПЕК).
Згідно з інформацією, з перших днів листопада закупівлі впали вдвічі, 6 і 7 листопада
обчислювалися вже однозначними величинами (приблизно за 9 млн куб. м на добу), а з 8
листопада імпорт і зовсім припинився.
При цьому, як свідчать дані ЦДУ ПЕК, у жовтні 2013 року "Нафтогаз" імпортував 3,2 млрд
куб. м газу - в середньому по 104 млн куб. м на добу.
Як повідомило раніше ZN.UA, за підсумками січня-жовтня (за 10 міс.) 2013 року імпорт
газу до України скоротився і склав 23,3 млрд куб. м.
Зазначимо, раніше 7 листопада віце-прем'єр Юрій Бойко заявив, що Україна за час дії
контракту від 2009 року вже вчетверо скоротила закупівлі російського газу і надалі може
мінімізувати імпорт і буде приймати лише той обсяг газу, який необхідний для комунальної сфери.
ZN.UA

12.11.2013. Україна відмовилась від російського газу, і акції
«Газпрому» стрімко впали
Після відмови України купувати російський газ, акції Газпрому почали падати на
фондовому ринку Росії і подешевшали до закриття торгів на Московській біржі на 1,9% при
зниженні індексу ММВБ на 0,4 %.
Нафтогаз не планує купувати «блакитне паливо» у Газпрому до кінця року і
використовуватиме запаси з підземних сховищ. Єдиним постачальником російського газу в країну
залишиться Ostchem Дмитра Фірташа.
Наразі Нафтогаз і Газпром не коментують ситуацію, але в обох компаніях "КоммерсантЪУкраина" неофіційно підтвердили призупинення поставок. На цьому тлі "Україна не потребує
додаткових обсягів палива. Зараз стоїть досить тепла погода , і накопиченого в підземних
сховищах (ПСГ) газу достатньо для роботи комунального комплексу", - повідомило виданню
джерело в Укртрансгазі.
За його словами, у Нафтогазу немає грошей, і компанія не хоче формувати нові борги. НАК
вже винна Газпрому майже $800 млн за постачання газу в серпні і поки погашає борг темпами,
порівнянними з нарахуванням відсотків за прострочення (6% річних). Крім того, за словами
представника Газпрому Сергія Купріянова, Нафтогаз заборгував $1,35 млрд за постачання газу в
жовтні.
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Джерело в Укртрансгазі запевняє, що Нафтогаз цього року взагалі більше не планує
закуповувати російський газ, рішення можуть переглянути лише за умови настання сильних
холодів - "технічно це не складає проблем", - пояснив співрозмовник видання". Але в Нафтогазі
розраховують, що купувати газ продовжить компанія Ostchem давнього партнера Газпрому
українського бізнесмена Дмитра Фірташа, якому потрібно закачати в ПСГ ще близько 2 млрд
кубометрів.
Протягом жовтня Ostchem закачала майже 4 млрд кубометрів, тоді як Нафтогаз, навпаки
викачав 2,1 млрд кубометрів, і на кінець місяця у ПСГ України залишилося 19,3 млрд кубометрів. У
Ostchem закупівлі російського газу не коментують.
На думку Валерія Нестерова з Sberbank Investment Research, ситуація потенційно
ризикована для Газпрому: якщо Нафтогаз спустошить ПСГ, а потім попит в Україні та Європі різко
зросте через холоди, може виникнути проблема із постачанням газу для європейських споживачів.
Але газової війни експерт не чекає, підкреслюючи, що і Європа, і Газпром вкрай зацікавлені в
стабільних поставках газу. Поточну напругу він пов'язує у першу чергу з політикою, а саме з
майбутнім підписанням угоди про асоціацію України та ЄС.
Водночас Газпром почасти підстрахувався, продавши Ostchem 5 млрд кубометрів газу
(близько 6 % річного транзиту) з умовою закачування у ПСГ. Тепер, якщо взимку Нафтогаз
відбиратиме з транзитного потоку на сході більше газу, ніж повертає з ПСГ на заході, Газпром
зможе викупити газ у Ostchem.
НАК «Нафтогаз України» з 8 листопада, повністю припинив закупівлю газу у Газпрому.
ТЕКСТИ

12.11.2013. Росія запроваджує чергове обмеження для українців
З 12 листопада 2013 року на всьому російсько-українському державному кордоні митними
органами Росії розпочнеться реалізація заходів по забезпеченню дотримання транзиту товарів, які
ввозяться на митну територію Митного союзу.
Про це повідомляє прес-служба української Держприкордонслужби.
Раніше такі нововведення були запроваджені в пунктах пропуску на кордоні Росії з
Україною в межах Луганської та Донецької областей.
Відповідно до нових правил, для оформлення вантажів та транспортних засобів
перевізникам у пунктах пропуску потрібно буде надати необхідні сертифікати для в’їзду на
територію Російської Федерації.
Нагадаємо, влітку російська митниця посилила контроль за вантажами практично всіх
українських експортерів. Українські компанії заявляли, що поставки їхніх товарів на російський
ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати
експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол.
Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики
«Рошен». Експерти обох країн пов`язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити
Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про асоціацію і
зону вільної торгівлі з ЄС.
Експрес онлайн

13.11.2013. Росія відмовилася від розборок з Roshen у рамках ВТО
Росія не згодна з претензіями України, яка через Всесвітню торговельну організацію
зажадала звіту про перевірки фабрик Roshen. Про це розповів директор департаменту торгових
переговорів Мінекономрозвитку РФ Максим Медведков.
«Був комітет з технічних бар'єрів у торгівлі, де український представник зробив заяву про
те, що Росія вжила заходів щодо цукерок Roshen у порушення своїх зобов'язань за угодою щодо
технічного регулювання. Ми так не вважаємо», - цитує слова Медведкова «Інтерфакс-Україна».
«На наступному комітеті дамо відповідь», - сказав він, додавши, що наступне засідання
відбудеться навесні наступного року.
Як раніше повідомляв ForUm, Україна офіційно запросила у Російської Федерації через
Всесвітню торговельну організацію (ВТО) надати офіційні деталізовані роз'яснення та
обґрунтування введених у кінці липня цього року обмежень щодо поставок української
кондитерської продукції на предмет їх відповідності Угоді про технічні бар'єри в торгівлі (TBT
Agreement), а також давно очікувану відповідь на запит про TBT і санітарні і фітосанітарні заходи
(TBT/SPS EP).
Ввезення в РФ кондитерських виробів Roshen України заборонено після того, як
Росспоживнагляд відібрав у торгових мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і
виявив порушення щодо якості.
Україна направила РФ всі матеріали, необхідні для повернення продукції Roshen на
російський ринок.
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Росспоживнагляд за підсумками візиту експертів у жовтні в Україну виявив, що продукція
кондитерських фабрик корпорації Roshen не відповідає сучасним вимогам безпеки та якості.
У Мінагропрод України заявили, що українська сторона виконала всі умови
Росспоживнагляду щодо організації інспектування кондитерських фабрик корпорації Roshen, при
цьому інспекційна група Росспоживнагляду порушила процедуру перевірок і на даному етапі
відмовилася від конструктивного вирішення питання двосторонньої торгівлі.
Україна до 8 листопада не отримала від Росспоживнагляду акту щодо результатів
перевірки фабрик Roshen.
ForUm

14.11.2013. "Газпром" може послабити "газовий зашморг" для
України
"Нафтогаз України" може отримати нові розстрочки при оплаті поставок газу, який
купується у "Газпрому". Про це заявив начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності
"Газпрому" Павло Одеров.
"За серпень і жовтень є заборгованість, яка не погашена. Розглядається питання надання
відстрочки", - сказав він.
За його словами, Україна з 2012 року регулярно просила надати відстрочку платежів.
Нагадаємо, "Нафтогаз" з початку листопада припинив імпорт газу "Газпрому".
"Фактично це означає, що для забезпечення потреб внутрішнього ринку використовується
внутрішній видобуток і підземні сховища", - вважає Одеров.
Він зазначив, що запаси газу в українських сховищах використовуються для забезпечення
безперебійного транзиту газу в зимовий час, і витрата газу з ПСГ може вплинути на надійність
транзиту.
Заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов заявив : "ми як фінансисти
бачимо, що заборгованість України зростає, і на сьогоднішній день вона становить більше 1,3
мільярда доларів. І ніякої динаміки зі свого боку, ми не бачимо".
Щодо оплати за серпневі поставки "Газпромом" була надана розстрочка під 6% річних.
Gazeta.ua

15.11.2013. Фантомний біль Росії. Або Чи нашкодить Москва
Україні у разі укладення угоди з ЄС?
Коли міністр закордонних справ Росії Євген Примаков намагався застерегти колишнього
сателіта Радянського Союзу Польщу від приєднання до очолюваного Сполученими Штатами
військового союзу НАТО в 1990-х роках, він приправив гумор шибеника прихованою погрозою.
«Ми знаємо, що не можемо зупинити вас у приєднанні до НАТО. І ви знаєте, що ми знаємо,
що ми не можемо зупинити вас у приєднанні до НАТО», — покійний міністр закордонних справ
Польщі Броніслав Гермек цитував мову Примакова адресовану йому. «Просто не очікуйте, що нам
це буде подобатись».
У спробах Москви відрадити колишню радянську республіку Україну від підписання
далекосяжної угоди про вільну торгівлю та співпрацю з Європейським Союзом цього місяця було
значно менше гумору, проте багато погроз.
«Я припускаю, що моя країна зробить так, що це дасться високою ціною», — сказав Сергій
Караганов, голова мозкового центру Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії та
колишній радник президента Володимира Путіна.
Більш ніж 20 років після розпаду Радянського Союзу, Росія все ще страждає від
фантомного болю в своїх ампутованих кінцівках. Болить щоразу, коли якась з колишніх
радянських республік робить крок убік інтеграції з Заходом.
Найбільший біль спричиняє Україна, країна з населенням у 46 млн. та економікою у $330
млрд., яка проголосувала за незалежність від Москви у 1991 році, але яку багато росіян вважають
історичною колискою своєї нації.
Путіну вдалося не допустити поступ України та Грузії на шляху до отримання членства в
НАТО в 2008 році, коли опозиція Німеччини та Франції в поєднанні з ворожістю української
громадськості підірвали прагнення президента США Джорджа Буша розширити Атлантичний
альянс до південно-західних кордонів Росії.
Представники Заходу, які брали участь в перемовинах, казали тоді, що в дипломатичному
розумінні Росія не перечила би, якщо ці країни вибудовували ближчі цивільні економічні зв’язки з
ЄС.
Проте, Москва знову підняла пір’я холодної війни тепер, коли Україна, Грузія та Молдова
готуються до підписання Угоди про асоціацію з блоком, що складається з 28 країн, на саміті
Східного партнерства у Вільнюсі, який пройде 28—29 листопада.
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«На жаль, Росія розглядає це виключно з геополітичної точки зору як спробу
Європейського Союзу продемонструвати свої геополітичні м’язи», — зазначив Караганов Reuters.
«БЛИЗЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ»
Кремль використовував торгові санкції та погрози зриву поставок енергоносіїв, аби силою
змусити країни, які вони називають «близьким зарубіжжям», приєднатися до Євразійського
митного союзу, підконтрольного Росії, замість того, щоб відкритися для єдиного ринку ЄС.
За висловом Макіавеллі, Путін, здається, вважає, що краще аби тебе боялися ніж любили.
Вірменія, географічно ізольована на Південному Кавказі, прогнулася під економічним
тиском та погодилася у вересні приєднатися до союзу, сформованого Росією, Білорусією та
Казахстаном в 2010 році.
Однак в інших країнах «м’яка сила» економічного та політичного тяжіння Європи націлена
перемогти жорстку тактику Росії, таку як у випадку з припиненням імпорту молдавського вина та
українського шоколаду і черговими погрозами скорочення постачання газу Києву в зимовий
період.
Високопоставлені чиновники ЄС цілком очікують, що Москва втілить принаймні декілька
зі своїх погроз у реальність, хоча б на деякий час, якщо, як видається ймовірним, український
Президент Віктор Янукович таки підпише угоду у Вільнюсі.
Це могло би змусити європейців забезпечити екстрені поставки газу та, можливо, резервне
фінансування з боку Міжнародного Валютного Фонду, хоча Янукович і досі ігнорував умови
кредитування МВФ.
Після того, як російський монополіст «Газпром» двічі перекрив газопостачання Києву
через платіжні суперечки у 2006 та 2009 роках, європейські енергетичні компанії кинули виклик
гніву Москви, пристосувавши газопровід, по якому російський газ постачали на захід, в такий
спосіб, що вони мали змогу перемкнути потік в зворотному напрямку і помпувати газ до України з
Польщі, Угорщини та Словаччини.
Деякі аналітики говорять, що «Газпром», чия цінова політика та владна позиція на
європейському ринку були нівельовані падінням попиту на газ та сланцевим бумом у США, не
може дозволити собі довгого перекриття постачання газу Україні.
Проте, здається Європейський Союз настільки ж не готовий взяти на себе більшу
відповідальність за економічно неблагополучного партнера, який загруз в корупції та політичних
чварах і намагається покрити свої боргові зобов’язання.
Угода про асоціацію передбачає надання одного мільярду євро у вигляді допомоги
протягом семи років для проведення реформ. Але Києву знадобиться значно більше, аби вистояти
тривалу комерційну війну з Москвою.
Україна посідає ганебне місце із 175 країн світу у щорічному Індексі сприйняття корупції,
укладеному незалежним спостерігачем Transparency International (TI). Це ставить Україну на один
рівень із Сирією, Конго, Браззавілем та Бангладеш, нижче Пакистану, Нігерії, Ірану та Росії.
Мало що змінилось, відколи ТІ написали у звіті минулого року: «Корупція в Україні є
системною проблемою, яка існує в усіх напрямках та на всіх рівнях державного управління. Дрібна
та велика корупція однаково процвітають».
Минулого тижня Київ зайшов у глухий кут при підписанні угоди з Європейським банком
реконструкції та розвитку щодо створення посади омбудсмена, який би допомагав у боротьбі з
корупцією та покращенням інвестиційного клімату для іноземного бізнесу. Непідписання може
коштувати Україні сотні мільйонів доларів втраченого фінансування від ЄБРР.
«В принципі, ми не бачимо ніяких позитивних змін у нашій країні. Ситуація настільки ж
погана, якою вона була у минулі роки», — розповів Олексій Хмара, виконавчий директор ТІ в
Україні, в інтерв’ю Reuters.
«Наразі вже менше дрібної адміністративної корупції. Це пов’язано з розширенням
використання електронного управління. Проте, ми маємо більше проблем з великою політичною
корупцією ніж два роки тому», — додає він.
Хмара бачить угоду з ЄС як відмінну можливість очистити Україну, оскільки Київ буде
зобов’язаний прийняти великі частини зводу правил ЄС, у тому числі провести ретельні перевірки
закупівель «непрозорими» підприємствами, які знаходяться у державній власності.
Але наскільки ефективною угода виявиться на практиці, ще досі неясно, оскільки вона не
передбачає ніяких перспектив членства в ЄС за наполяганням країн Західної Європи, таких як
Франція, де дуже поширена «втома від розширення».
Чи буде угода між Україною та ЄС підписана взагалі, зараз залежить від бажання
Януковича звільнити з в’язниці його головного політичного опонента, колишнього прем’єрміністра Юлію Тимошенко та дозволити їй виїхати до Німеччини на лікування.
Посланці ЄС здійснили 26 візитів до Києва, щоб домовитися про умови її звільнення, проте
їх зусилля досі були марними. Деякі європейські чиновники розраховують на олігархів в Україні,
які навряд чи є їхніми союзниками, але які мають великий інтерес у отриманні доступу до ринків
ЄС, аби вони підштовхнули Януковича відпустити свого суперника в останню хвилину.
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15.11.2013. У США критикують Росію за тиск на Україну
Політики США критикують Росію за тиск на країни, які хочуть мати міцні зв'язки з
Європейським союзом.
У підкомітеті з європейських справ комітету з міжнародних відносин Сенату США
відбулися слухання на тему "Вирішальний момент для "Східного партнерства": перспективи
України, Молдови, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану". На слуханнях американські
політики розкритикували дії Росії, зазначивши, що російський економічний тиск на Україну неприпустимий.
Про це зокрема заявив голова підкомітету з європейських справ комітету з міжнародних
відносин Кріс Мерфі.
"Україна, Молдова, Вірменія, Азербайджан, Грузія і Білорусь повинні бути вільними у
виборі свого майбутнього. Наше послання має полягати в тому, що двері євроатлантичних
структур є відчиненими, і якщо ви готові дотримуватися розумних умов, ми вас підтримаємо", цитує його "Радіо Свобода".
Мерфі нагадав, що Росія тисне на своїх сусідів, забороняючи постачання товарів - вина з
Молдови, шоколаду з України і добрив із Білорусі.
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, говорячи про Україну, зазначила, що Київ
вже прийняв майже два десятки змін до законодавства для гармонізації його відповідно до
стандартів Євросоюзу. У той же час, вона підкреслила, що Україна має зробити більше, якщо хоче
почути позитивну відповідь на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. Зокрема, Україні
залишилося виконати три важливих реформаторських кроки, зокрема, вирішити питання
Тимошенко.
"Україна, як і раніше, потребує трьох важливих кроків, щоб виконати умови ЄС для
підписання у Вільнюсі. Мова йде про реформу правосуддя і виборчого законодавства, а також
заходи зі звільнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко для лікування", - сказала
Нуланд.
Дзеркало тижня

18.11.2013. Ъ: Стало відомо, на які поступки Нафтогазу пішов
Газпром для відновлення поставок в Україну
Газпром готовий надати Нафтогазу відстрочку зі сплати боргу в 1,3 млрд, пише
"КоммерсантЪ-Украина".
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, Нафтогаз України підтвердив відновлення закупівлі
газу у компанії Газпром після тижневої перерви. Учора повідомлялося, що поставки російського
газу повернулися до звичних обсягів.
"До кінця року Нафтогаз не буде вже закачувати газ в українські ПСГ за свій рахунок, це
головний позитивний підсумок переговорів для нас - цитує КоммерсантЪ-Украина своє джерело в
Міненерго. - Закупівлі з труби будуть продовжуватися в обсязі 100-110 млн кубометрів на добу при
нинішній погоді. Крім того, ми домовилися про певну відстрочку з боку Газпрому у сплаті боргу в
розмірі $1,3 млрд". Джерело видання в Газпромі підтвердило, що переговори про відстрочку
дійсно велися, але документи поки не підписані. Зазначимо, що в четвер російська сторона
заявила про свою готовність надати Україні нові розстрочки. Умови перенесення оплати невідомі,
раніше в Газпромі говорили про 6% річних на платіж за серпень.
Директор енергетичних програм центру Номос Михайло Гончар вважає, що російська
держмонополія зацікавлена залагодити питання безперебійного транзиту через Україну, адже
відповідальність перед європейськими споживачами несе вона, а не Нафтогаз. Коментуючи суть
конфлікту, глава міжнародного енергетичного клубу Q-club Олександр Тодійчук наголошує, що
"напередодні саміту у Вільнюсі Росія показує українській владі, наскільки вона залежить від
прихильності Газпрому". Експерт вважає, що конфлікт було залагоджено і на політичному рівні у
ході проведеного тиждень тому візиту президента Віктора Януковича до Москви, коли, припускає
Тодійчук, були досягнуті певні домовленості щодо євроінтергації України.
Нагадаємо, нещодавно Газпром публічно зажадав від НАК Нафтогаз України погашення
заборгованості за серпень 2013 року в розмірі $882 млн, а в разі невиконання зобов'язань
пригрозив перейти надалі у постачанні природного газу України на форму передоплати. За
словами глави Міненерговугілля Едуарда Ставицького, минулого тижня було сплачено більш як
20% боргу.
Потім міністр заявив, що НАК Нафтогаз України вже закупив у Газпрому передбачені
балансом закупівель природного газу на 2013 рік 18 млрд куб. м, і до кінця року закуповувати
паливо не планує. Повідомлялося також, що Нафтогаз зупинив імпорт газу з Росії через
розбіжності з Газпромом щодо жовтневих поставок: українська держмонополія не хотіла платити
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за газ, закачаний у сховища холдингом Osthem Дмитра Фірташа, визнавши тільки частину
поставок своїми.
Корреспондент.biz

18.11.2013. Україна і Росія досягли компромісу щодо газу
Україна і Росія досягли компромісного рішення про новий графік плати за газ. Про це
заявив у понеділок журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.
"Ми відійшли від тих формальних спілкувань, що стали відбуватися в середині жовтня початку листопада. Досягнуто компромісне рішення, що дасть змогу Україні своєчасно оплачувати
за новим графіком, що був підписаний, за природні ресурси, які ми отримуємо, і задовольнити
потреби усіх наших партнерів, в частині постачальника газу - це "Газпром", і в частині транзиту", сказав міністр.
Він відзначив, що Україна і Росія практично узгодили графіки, що взаємовигідні для обох
сторін. Ставицький додав, що зараз газ поставляється, і питання з фінансуванням і оплатою зняте.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з 8 по 14 листопада не закуповував газ у Росії.
Ставицький тоді заявляв, що в українських підземних сховищах газу знаходиться 18 млрд куб. м, а
Україна розраховує обійтися без закупівель російського газу до кінця року.
15 листопада "Нафтогаз" припинила відбір газу з підземних сховищ і відновила закупівлю
російського газу відповідно до діючого контракту.
Пізніше повідомлялося, що "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про відстрочку в сплаті
Україною боргу у розмірі 1,3 млрд доларів.
Укрінформ

20.11.2013. Росія радикально тисне на Україну – Карл Більдт
Росія радикально збільшує тиск на Україну, щоб унеможливити підписання угоди про
асоціацію. Про це у своєму Тwitter написав міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.
«Повідомляють про те, що Росія радикально збільшує тиск на Україну. Жорстка політика
погроз та примусу. Шукає покори», – написав керівник шведського зовнішньополітичного
відомства.
«Ідеться про те, що обсяги торгівлі між Росією та Україною скоротилися на 25% за кілька
місяців. Це значний негативний економічний ефект. Це зроблено свідомо», – додав згодом Більдт.
Прем’єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв сьогодні в СанктПетербурзі обговорять питання торговельно-економічної співпраці, зокрема, і в газовій сфері.
Ця зустріч буде останньою перед запланованим на 28-29 листопада у Вільнюсі самітом
«Східного партнерства», на якому українська влада сподівається підписати угоду про асоціацію з
Євросоюзом. Такі наміри України зустріли різкий спротив з боку Росії, яка вважає, що Київ має
інтегруватися до Митного союзу.
Радіо Свобода

США ТА КАНАДА
04.11.2013. Держсекретар США передав Януковичу листа
Державний секретар США Джон Керрі передав президенту України Віктору Януковичу
спеціального листа. Про це після зустрічі з паном Януковичем заявила заступник держсекретаря
Сполучених Штатів Вікторія Нуланд.
"Ми провели довгу але плідну розмову. Впродовж зустрічі президент чітко дав зрозуміти,
що зробив вибір на користь Європи", - заявила Вікторія Нуланд.
За її словами, під час розмови йшлося про виконання Україною критеріїв підписання Угоди
про асоціацію із ЄС.
"Я передала пану Януковичу листа від державного секретаря Керрі. Пан Керрі написав, що
Україна досягла значного прогресу на шляху європейського вибору і закликав зробити те, що
залишилося, аби успішно завершити подорож до Вільнюса", - додала заступник держсекретаря
США.
Водночас вона відмовилася відповідати на запитання журналістів і жодним словом не
згадала про Юлію Тимошенко. Зустріч з Віктором Януковичем тривала приблизно дві з
половиною години замість запланованої години.
ВВС Україна

05.11.2013. Україна підписала угоду з Chevron щодо Олеської
площі
Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією
Chevron про видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни.
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Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. Угоду
підписали під час засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів у присутності президента
України Віктора Януковича.
Американський нафтогазовий гігант спільно з українською компанією «Надра Олеська»
займеться розробкою Олеського родовища (Львівська і Івано-Франківська області).
Як раніше повідомляв прем’єр Микола Азаров, проект угоди передбачає, що компанія
Chevron проінвестує 350 мільйонів доларів у розвідку сланцевого газу в Львівській та ІваноФранківській областях. Загальний обсяг інвестицій очікується на рівні понад 10 мільярдів доларів.
За словами Азарова, завдяки реалізації цього проекту буде створено 10-15 тисяч робочих
місць, а щорічний видобуток сланцевого газу становитиме 8-10 мільярдів кубометрів.
Радіо Свобода

07.11.2013. Угода з Chevron стане найбільшою інвестицією в
Україну – посол США
У Києві відбулося підписання Угоди про розподіл вуглеводнів між українським урядом,
компанією «Шеврон» та компанією «Надра Олеська».
Згідно з повідомленням прес-служби президента України, укладання цієї угоди дозволить
розпочати роботи з пошуку та видобутку сланцевого газу в межах ділянки Олеська. За поточним
прогнозом, видобуток газу на цій ділянці може становите 8-10 мільярдів кубометрів щороку.
Компанія «Шеврон» готова інвестувати 350 мільйонів доларів у розвідку сланцевого газу у
Львівській та Івано-Франківській областях, а загальні інвестиції у видобуток сланцевого газу
можуть перевищити 10 мільярдів доларів.
Угода між Україною і компанією Chevron стане найбільшою інвестицією в Україну за всі
роки незалежності. Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, коментуючи угоду,
підписану у Києві у вівторок у присутності президента Віктора Януковича.
"Сьогодні Україна зробила дуже важливий крок до енергетичної незалежності. Подія
важлива також для зміцнення довіри у наших двосторонніх стосунках", - каже Пайєтт.
"Ця інвестиція має стати найбільшою, що зроблена в Україну Сполученими Штатами за всі
роки незалежності. «Шеврон» принесе в Україну, зокрема в Західну Україну, сучасні екологічно
безпечні технології. Угода збільшить кількість нових робочих місць, стимулюватиме зростання
економіки і дасть змогу українцям скористатися тими вигодами від революції сланцевого газу,
якими ми у Сполучених Штатах вже скористалися", - заявив посол США в Україні Джеффрі
Пайєтт.
Голос Америки

11.11.2013. Американський інвестфонд викупив 20% зовнішнього
боргу України
Один із найбільших інвестиційних фондів США - Franklin Templeton придбав на світовому
фінансовому ринку державні облігації України. Про це повідомила британська газета Financial
Times.
"Угоду, яка сягає п'ятої частини загальної зовнішньої державної заборгованості України і
становить 5 млрд дол, проведено наприкінці минулого серпня, - зазначає видання. - Вже стало
відомо, що перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов і міністр фінансів Юрій Колобов відвідали
з неофіційним візитом штаб-квартиру фонду у каліфорнійському місті Сан-Матео з метою дати
певні гарантії найбільшому держателю національного боргу".
Інформація про те, яку суму Franklin Templeton запропонував за 20% українського
зовнішнього боргу, залишається комерційною таємницею.
Раніше, у початковій фазі фінансової кризи єврозони, заокеанський фонд скупив облігації
Ірландії, отримавши у результаті цієї операції значний прибуток після того, як Дубліну було
надано допомогу з боку Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.
За твердженням Financial Times, на світових ринках очікують значного погіршення
фінансового становища України вже найближчим часом. "Ситуація дуже проста: Україна
опинилася перед загрозою значної нестачі готівкових грошей і фондів", - заявив провідний
аналітик американського банку "Морган Стенлі" Паоло Баторі. За його словами, Київ "просто не
зможе впоратися з черговою хвилею відтоку капіталу". "Україні потрібна допомога третьої сторони
- Росії або МВФ", - вважає експерт.
ZN.UA
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негайно

звільнити

ХХІV Конґрес Українців Канади закликає Президента України та владні структури України
негайно зняти всі звинувачення та звільнити Юлію Тимошенко, зупинити політику вибіркового
правосуддя, а також забезпечити дотримання основних свобод та міжнародних стандартів захисту
прав людини.
Про це йдеться в ухваленій Конгресом Резолюції.
Також XXIV Конґрес Українців Канади закликає Президента України, Віктора Януковича,
та владні структури України негайно виконати вимоги Європейського Союзу щoдo підписання
Угоди про асоціацію між Європейським Союзом i Українoю підчас третього саміту у Вільносі 28-29
листопада, 2013 року.
ХХІV трирічний Конгрес українців Канади "Надихаючи майбутнє – вшановуючи минуле"
відбувався з 8-го по 10 листопада.
Це був перший конгрес після 1946 року, який відбувся в Торонто, і був приурочений 80-й
річниці голодомору і 200-й річниці з дня народження Тараса Шевченка.
INTV

14.11.2013. США радять Януковичу відкинути старі образи і
зробити правильний історичний вибір
Сполучені Штати Америки закликали лідерів України зробити правильний історичний
вибір. Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд
під час виступу в Атлантичній Раді США, передає "Укрінформ".
"Ми приєднуємося до Євросоюзу у заклику до керівництва України зробити правильний
історичний вибір для своїх 45 мільйонів громадян – зробити вибір на користь майбутнього своїх
дітей, а не минулих образ", - сказала вона.
Вона також розповіла, що під час нещодавньої поїздки в Україну зрозуміла - широкі
верстви суспільства хочуть бачити свою країну в Європі, а більшість політиків розуміє переваги
європейського шляху.
"Це просто питання про те, чи можуть бути подолані деякі труднощі і відкинуті деякі старі
образи на користь майбутнього. Ми сподіваємося, що лідери України зроблять правильний вибір.
Тільки вони зараз можуть зробити цей вибір", - сказала вона.
"25 років своєї кар'єри я була оптимістом щодо України, і я не збираюся припиняти бути
оптимістом зараз", - додала помічник Держсекретаря.
Тиждень.ua

19.11.2013. Сенат США закликав Україну звільнити Тимошенко
Сенатор Дурбін до останнього сподівався, що цю резолюцію приймати не доведеться, бо
Україна сама звільнить Тимошенко
18 листопада Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликав Україну звільнити Юлію
Тимошенко.
Про це повідомляє сторінка сенатора Діка Дурбіна, який вніс документ у парламент.
Резолюцію було прийнято одноголосно.
"Закликаємо уряд України звільнити колишнього колишнього прем'єр-міністра Юлію
Тимошенко від відбування покарання за політизованими та вибірковими звинуваченнями - у
світлі рішення Європейського суду з прав людини, винесеного у квітні 2013 року", - ідеться у
резолюції.
Крім того, сенатори закликали ЄС висунути звільнення Тимошенко як умову для
підписання Угоди про асоціацію.
"Україна - наш друг"
У документі висловлене сподівання, що майбутнє України "тісно пов'язане з Європою,
Сполученими Штатами та іншими членами демократичної спільноти".
"Україна - наш друг і союзник, - сказав Дік Дурбін, виступаючи в понеділок перед
парламентарями. - Вона допомогала нам в Лівії та Афганістані".
Та водночас Сенат висловили в резолюції "стурбованіть і розчарування" тим, що політично
мотивоване правосуддя "без потреби" відволікає Україну від її "глибоких в усьому іншому" зв'язків
із Європою, США та демократичною спільнотою світу.
Як повідомляє "Голос Америки", сенатський комітет із закордонних справ прийняв цю
резолюцію ще наприкінці червня.
Одначе Дік Дурбін, виступаючи перед парламентарями, розповів, що автори документу не
поспішали виносити його на розгляд Сенату, бо сподівалися, що справа Тимошенко буде вирішена.
Зокрема, великі надії покладалися на місію Кокса-Квасневського.
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Однак минулої середи, коли Верховна Рада відклала розгляд законопроектів, які би
дозволили відпустити Юлію Тимошенко на лікування в Німеччину, сенатори таки вирішили дати
хід резолюції.
18 листопада Рада міністрів закордонних справ ЄС мала оцінити, чи готова Україна
підписати Угоду про асоціацію, але не зробила цього.
"Рада ЄС не ухвалила жодного рішення ... але готова це зробити у будь-який момент, аж до
саміту у Вільнюсі", - повідомив Лінас Лінкявічюс, міністр іноземних справ Литви - країни, яка
зараз головує в ЄС.
Саміт "Східного партнерства" має відбутися 28-29 листопада. Опозиція останнім часом
почала звинувачувати владу в тому, що вона взяла курс на зрив євроінтеграції.
ВВС Україна

ПОЛЬЩА
07.11.2013.
«Нафтогазом»

Польська

PGNIG

розірвала

контракт

із

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG розірвала контракт з НАК «Нафтогаз
України» на імпорт газу до Польщі, який українська компанія перестала виконувати з 2011 року.
Про це польська компанія повідомила у середу у звіті на Варшавській фондовій біржі, передає
УНІАН.
«Нафтогаз України» вперше припинив поставки газу до Польщі за контрактом у вересні
2010 року, однак за місяць відновив їх після протестів PGNIG.
Після цього з 2011 року польська компанія безуспішно намагалася добитися відновлення
поставок законтрактованих близько 200 мільйонів кубометрів газу для потреб прикордонних із
Україною регіонів Польщі.
Українська компанія пояснила припинення поставок змінами національного
законодавства, які забороняли їй експортувати видобутий в Україні газ.
Згідно з повідомленням PGNIG, розірвання договору, який мав діяти до 2020 року, не
вплине на польську економіку і поставки газу споживачам у прикордонному регіоні.
Там також зазначили, що «рішення про розірвання договору не закриває дороги до
відновлення співпраці з українським партнером у майбутньому на нових торгових умовах з
використанням існуючої польської і української газотранспортної інфраструктури».
Радіо Свобода

13.11.2013. Україна потроїла реверс газу із Польщі - ЗМІ
Україна, яка оголосила про відмову від закупівель газу у "Газпрома", упродовж останнього
тижня потроїла прокачування газу з території Польщі. Про це повідомили РИА Новости в пресслужбі польського оператора газопроводів Gaz-System.
Газ у реверсному режимі надходить до України з Польщі через пункт "Германович". За
даними польського концерну, до 6 листопада в Україну він щодоби постачав 1,2-15 мільйонів
кубометрів.
6 листопада обсяг прокачування був подвоєний і досяг близько 3,2 мільйона кубометрів, а 9
листопада збільшився до 4,9 мільйона кубометрів.
Україна, яка вже кілька років безуспішно домагається від Росії знизити ціну на газ, почала
закуповувати паливо в Європі.
У листопаді 2012 року почалися поставки газу через Польщу за угодою між "Нафтогазом
України" і німецькою RWE. Наприкінці березня цього року Київ отримав перші обсяги газу через
Угорщину.
Україна також розраховує відкрити реверс через Румунію і Словаччину, але переговори
затягуються.
Як повідомили у російському Центральному диспетчерському управлінні ПЕК, "Газпром"
перестав постачати Україні газ наприкінці минулого тижня.
ВВС Україна

КІПР
14.11.2013. Україна направила на Кіпр майже 90% прямих
інвестицій
Україна направила на Кіпр $ 5 млрд 371,28 млн або 88,6% від загального обсягу прямих
інвестицій в економіку країн світу, підрахували у Держстаті.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України на 1 жовтня 2013-го склав 6
млрд 568,4 млн дол. Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу і боргових
інструментів), направлених з країни в економіки країн світу, на цю дату склав $ 6 млрд 772,3 млн.
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Інвестиції до країн ЄС дорівнювали 6 млрд 062,4 млн дол. (92,3% загального обсягу), до
країн СНД - 409,9 млн дол. (6,2%), до інших країн світу - 96,1 млн. дол. (1,5%).
Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств
прямого інвестування за кордоном на початок жовтня становили $ 203,9 млн.
Раніше повідомлялося про те, що за підсумками дев'яти місяців чистий приплив інвестицій
в Україну скоротився вдвічі.
Нагадаємо, що Кіпр, одна з найпопулярніших у СНД офшорних зон, зіткнувся з потужною
фінансовою кризою. У березні нинішнього року кіпрська влада узгодила з міжнародними
кредиторами умови кредиту у розмірі 10 млрд євро. В обмін на це Кіпру довелося погодитися на
ліквідацію проблемного банку Laiki і передання його "здорових" активів Банку Кіпру (два
найбільших банки країни), який, у свою чергу, зазнав процедури примусового залучення коштів
великих вкладників до його рекапіталізації.
Українські вкладники Laiki і Bank of Cyprus через кризу втратили 1 млрд 700 млн євро
відповідно.
ZN.UA

ХОРВАТІЯ
04.11.2013. Україна і Хорватія підпишуть меморандум про
Адріатичний газовий коридор
Прем'єр-міністр України Микола Азаров і Глава Уряду Хорватії Зоран Міланович у
вівторок мають намір підписати меморандум про створення Адріатичного газового коридору, який
сполучатиме Україну, Угорщину й Хорватію.
Про це заявив Микола Азаров під час зустрічі з помічником Держсекретаря США Вікторією
Нуланд.
"Завтра в Україні з офіційним візитом перебуватиме Прем'єр-міністр Хорватії, і ми маємо
намір підписати меморандум, відповідно до якого на узбережжі Адріатики буде збудований LNGтермінал і трубопровід", - сказав він.
Глава Уряду нагадав, що за останні три роки через газові контракти 2009 року Україна
переплатила Росії 20 мільярдів доларів, і тому змушена проводити політику диверсифікації
поставок енергоносіїв, видобуток вуглеводнів із нетрадиційних джерел, а також переводити свою
енергетику на вугілля.
"Ми поставили перед собою завдання значно знизити свою залежність від поставок газу із
РФ. І тому вжили ряд заходів, які дали нам змогу вдвічі скоротити споживання російського газу", сказав Азаров.
Він також зазначив, що Уряд вжив заходів для збільшення обсягів газу власного видобутку.
Зокрема, провів переговори з найкрупнішими компаніями – Shell, ExxonMobil, Chevron.
Сторони також обговорили євроінтеграційні прагнення України. Зокрема, Вікторія Нуланд
відзначила, що американські компанії зацікавлені у підписанні Угоди про асоціацію, оскільки
після цього вони матимуть змогу збільшити виробництво своєї продукції в Україні та безмитно
продавати її в ЄС.
"ЄС не підписуватиме Угоду тільки тому, що вони - "гарні хлопці". Вони зацікавлені у
доступі на свій ринок товарів гарної якості, робочої сили, інновацій на їхніх підприємствах. І наші
компанії хочуть бачити Угоду про асоціацію і угоду з МВФ тому, що вони зможуть більше
виробляти тут і потім продавати це у Європу", - сказала Нуланд.
Економічна правда

СЛОВАЧЧИНА
20.11.2013. Єврокомісія: Україна - на порозі угоди про реверс газу
зі Словаччини
Переговори про реверс газу зі Словаччини тягнуться вже рік
Україна і Словаччина найближчим часом можуть підписати угоду, яка дозволить постачати
газ у реверсному режимі з Євросоюзу до України.
Про це заявили агенції Reuters прес-секретар Єврокомісії та міністр палива та енергетики
України.
"Ми вважаємо, що дуже близькі до укладення цієї угоди. ... Її зміст уже узгоджено - а саме,
те, яким чином газ буде постачатися з заходу на схід, через Словаччину в Україну. Лишилося
тільки підписати документ, що мають зробити упродовж наступних кількох днів", - сказала 19
листопада прес-секретар Єврокомісії Марлен Хольцнер.
Український міністр енергетики Едуард Ставицький підтвердив Reuters, що угоду можуть
підписати у найближчий час.
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Газ зі Словаччини можна постачати до України по наявних трубопроводах, які наразі не
використовуються. Для цього лише потрібно добудувати невелику секцію газпроводу, що можна
зробити в наступному році.
Газова геополітика
На думку оглядачів, реверс газу може допомогти Україні послабити свою енергетичну
залежність від Росії.
Україна, яка кілька років безуспішно домагається від "Газпрому" знизити ціну на газ, вже
закуповує паливо в Європі.
У листопаді 2012 року почалися поставки через Польщу за угодою між "Нафтогазом" і
німецькою RWE, а наприкінці березня 2013 року Київ отримав перший газ через Угорщину.
Але зі Словаччини можна було би отримувати більші обсяги палива.
Переговори з цієїю країною за посередництва комісара ЄС з енергетики тривають уже
понад рік. Складнощі реверсу полягали в тому, що їх треба було узгодити з усіма учасниками
процесу, зокрема "Газпромом" - постачальником газу, про який ідеться.
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський у вересні заявляв, що Словаччина не
могла відкрити реверсний потік без домовленостей із Росією.
Водночас посол Словаччини в Україні розповів BBC, що затримка була не зі словацького
боку, а з українського.
"Для того, аби ми це (реверс. - Ред.) здійснили, необхідно, аби Україна виконала певні
умови, аби Україна мала можливість надати поставкам так звані шіпер-коди (коди
газовідправника, якими володіє "Газпром". - Ред.). ... Україна повинна домовитися з "Газпромом",
- сказав він BBC.
Інформація про прогрес у переговорах зі Словаччиною з'явилася за 10 днів до
Вільнюського саміту, на якому ЄС і Україна планували підписати Угоду про асоціацію.
Однак з боку України віднедавна почали лунати заяви про ризики, які несе асоціація для
української економіки - зокрема пов'язані із погіршенням стосунків з Росією.
Україна вже порушила питання про компенсацію цих збитків на засіданні комітету
парламентського співробітництва між Україною і ЄС.
Про те, що Україну треба підтримати, у понеділок заявила канцлер Німеччини Анґела
Меркель.
ВВС Україна
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