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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
1.1. АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ: ОСТАННЄ «НЕКИТАЙСЬКЕ» ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЄВРОПАРЛАМЕНТУ
Не можна сказати, що підготовка до Саміту Україна – ЄС, котрий має відбутися на найвищому
політичному рівні 19 грудня 2011 року у Києві, йде абсолютно безхмарно. Невідомо також чи
завершальний, 20-й раунд політичних консультацій щодо тексту Угоди про асоціацію, який
пройшов 27 жовтня став останньою крапкою у цій політично заангажованій історії. Адже навіть
маючи на руках готовий до парафування міжнародно-правовий акт, котрий має змінити
геополітичне, економічне чи навіть культурно-історичне положення України на терені
Європейського континенту, Європейський Союз не надто квапиться сказати нам остаточне «Так».
Ми теж, у свою чергу, не квапимося виконувати вимоги цієї провідної й основної для нас на
сьогодні міжнародної інституції.
Дійсно, отримавши достатньо критики від Європарламенту у Резолюції щодо України від 27
жовтня 2011 року, в якій європарламентарії висловили стурбованість ситуацією в Україні,
пов’язаною з неповагою до верховенства права та прав людини, а також ситуацією з дотриманням
інших демократичних цінностей, українські високопосадовці, замість того, щоб намагатися
виправити ситуацію, почали «заглядатися» на Схід, роздумуючи про Митний союз. А президент
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В.Янукович взагалі озвучив тезу про можливу «паузу» у процесі європейської інтеграції України.
Хоча, як можна призупинити явище, котрого ще, в принципі, не існує як такого? Ну, хіба що, у
рядках порожньої риторики вітчизняного політикуму. Тож і не дивно, що 1 грудня 2011 року ЄП
схвалив нову Резолюцію щодо України, надавши в ній чіткі рекомендації Раді ЄС,
Єврокомісії та Європейській службі зовнішньої діяльності (ЄСЗД) про переговори
щодо Угоди про асоціацію з Україною. Автори документа – Річард Антоні Легутко та Павел
Залевскі (Польща) – абсолютно чітко прописали найближчі перспективи України у її відносинах з
ЄС. Та головне інше – вони більш ніж конкретно визначили умови, за яких такі перспективи
виявляться можливими. І райдужними їх назвати не просто важко, а справді неможливо.
По-перше, було рекомендовано «вжити необхідних заходів для швидкого парафування Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, по можливості – до кінця 2011 року; прагнути, щоб Угода
була підписана Радою ЄС протягом першої половини 2012 року та всі документи, пов’язані з
процесом ратифікації, були подані на розгляд ЄП та національних парламентів уже до кінця
2012 року».
Однак, це можливо лише за умови, що заклик до поваги верховенства права та інших вимог,
викладених у резолюції Європарламенту від 27 жовтня 2011 року, буде виконано. Тож рекламувати
таку позицію ЄП як власну перемогу українській владі точно не варто. Адже не потрібно забувати,
що сам процес парафування – це просто технічна процедура узгодження тексту. Сам же документ –
а разом із додатками він має близько 1800 сторінок – іще треба перекласти на всі офіційні мови
Євросоюзу, потім передати на розгляд національних парламентів країн-членів ЄС. А на це і має
піти наступні півроку.
Та суть тут зовсім не у часовому вимірі: якраз протягом цього часу офіційний Київ має довести,
що він «дотримується принципів демократії, поваги до прав людини та основних свобод, прав
меншин і верховенства права, беручи до уваги, що укладення між Україною та ЄС Угоди про
асоціацію, у тому числі, Угоди про вільну торгівлю, матиме важливе значення для європейської
перспективи України». У противному разі, ЄП пропонує «розробити чіткі заходи захисту та
можливий механізм тимчасового призупинення усієї Угоди про асоціацію у випадку,
якщо свідомо було порушено чи проігноровано основні її принципи». І тут саме рамки
Угоди про асоціацію визначаються як «той найважливіший інструмент модернізації та дорожня
карта для управління внутрішніми реформами, а також інструмент для національного
примирення, який допоможе країні подолати негативні тенденції останніх часів, стане містком у
подоланні існуючого розколу в українському суспільстві і об’єднає його у своїй меті досягти
європейської перспективи на основі демократичних цінностей, верховенства права, прав людини і
доброго управління». Інакше, те, що Резолюцією передбачена можливість України, як
європейської держави, відповідно до статті 49 Угоди про ЄС, подати заявку на членство в
організації, виявиться простою фікцією.
По-друге, документом знову і знову окреслюється ситуація активного невдоволення
засудженням колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яке не просто викликає
серйозну стурбованість в ЄС, а розглядається або як акти помсти, або як частина спроби засудити і
засадити за грати опозиціонерів для того, щоб запобігти їхній участі в парламентських виборах
наступного року та у президентських виборах 2015 року. Відповідно, ЄП вимагає «забезпечити, щоб
Юлія Тимошенко та інші лідери опозиції мали можливість реалізувати своє право на повноцінну
участь у політичному процесі і на даний момент, і в майбутніх виборах в Україні». Та, звісно, цього
не відбудеться.
Як би не закликали лідери достатньо лояльно налаштованої до України Польщі та
представники інших, не надто «дружніх» до України, країн ЄС до припинення політичних процесів
щодо опозиції, українські урядовці намагаються хитрувати, спираючись на, буцімто,
«незалежність» судової гілки влади чи свою непричетність до цих «запобіжних заходів». І навіть
український Гарант, зробивши євроінтеграцію головним пріоритетом зовнішньої політики своєї
команди, роздумує про те, варто чи ні від’їжджати до Москви задля участі в засіданні
Міждержавної ради Євразійської економічної спільноти (ЄврАзЕС), яке також відбудеться 19
грудня 2011 року. Звичайно, для Росії це гарно продуманий політичний хід. Кремль знову
ставить офіційний Київ перед вибором: Схід чи Захід? Але тепер це відбувається ще
жорсткіше. І давно варто було б зрозуміти, що грати на «два фронти» у нас аж ніяк не вийде. Адже
тільки саме парафування надасть нам уже чітку надію на те, що Європа від нас не відмовилася
остаточно, вона дає нам ще якусь надію. Проте, ми самі відмовляємося від цього.
Українське керівництво абсолютно даремно втішається тим, що Резолюція передбачає
можливість «надати Україні достатню фінансову, технічну і юридичну допомогу під час
підготовчого періоду та під час виконання Угоди», адже умовою для будь-якої допомоги повинна
стати оцінка реформ, опублікована в щорічних доповідях, підготовлених незалежними експертами
України та ЄС. Тобто, самотужки «складати в мозаїку» якусь інформацію невідомого походження
представникам владної верхівки не вдасться: Євросоюз прагне проводити моніторинг усього. І не
дивно, адже в сучасних реаліях навіть парафування виглядає достатньо авансованим кроком, нічим
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не виправданим з боку України, окрім, хіба що, аж надто інтенсивним упертим натиском на цьому
напрямі. Дарма вдавати, що ми потрібні ЄС економічно чи енергетично, адже він згоден надавати
нам допомогу на цих фронтах. Економічно ми аж ніяк не можемо говорити про ЄСівську
залежність від наших ринків, адже ми ще далеко не претендент на членство в організації, яким, до
речі, остання досить активно надає фінансову допомогу перед вступом до її лав задля узгодження
всіх показників по ключових економічних позиціях. Енергетично ж ми залишаємося на узбіччі
геополітичної гри: ЄС і РФ уже запустили дві черги «Північного потоку», абсолютно не звернувши
ніякої уваги на позицію України, та й «Південний потік» ще ніхто будувати не відмовився.
По-третє, маємо чітку налаштованість проти українських європерспектив у сучасних реаліях
найбільшої в ЄП фракції Європейської народної партії, котра, будучи вкрай невдоволеною наявним
станом справ, на конгресі партії в Марселі у своїй Резолюції від 7 грудня 2011 року попередила, що,
«якщо не відбудуться суттєві зміни щодо впровадження необхідних реформ і зміцнення
демократії, прав людини і верховенства права в Україні, а також якщо будуть продовжуватися
політично вмотивовані судові процеси проти опозиції, а Юлія Тимошенко не буде звільнена, ЄС
може відмовитися від підписання та ратифікації Угоди про асоціацію».
Тобто, даючи українському суспільству інструменти для просування подальших реформ у
вигляді Угоди про асоціацію, які мали б демократизувати державу, модернізувати Україну шляхом
впровадження євростандартів, ЄС робить надзвичайно великий аванс. Проте, невідомо, чи отримає
цей «бонус» офіційний Київ, зважаючи на сучасні реалії і стан справ. Адже, не маючи в руках
жодного козиря, ще й намагатися маніпулювати позицією «стратегічного партнера», м’яко кажучи,
нерозумно. А насправді – просто безглуздо. Тож, якщо сьогодні прикинути наші європерспективи у
відсотках, отримаємо навіть не 50 %: маємо просто надіятися, що наші шанси ще не дорівнюють
нулю.
1.2. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
Європейський простір

22.11.2011 Президент Литви поєднала справу Ю. Тимошенко із
самітом Україна-ЄС
Результати саміту Україна-ЄС залежатимуть від прихильності України європейським
демократичним цінностям, зокрема вирішення справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
"Успіх проведення самого саміту, запланованого на грудень, залежатиме саме від того, як
Україна зможе показати свою спроможність далі жити в самому дусі асоціації", - заявила президент
Литви Даля Грібаускайте під час своєї зустрічі з Віктором Януковичем.
Литовський президент чітко дала зрозуміти, що передусім йдеться про справу Юлії
Тимошенко. Даля Грібаускайте як президент країни, що входить до Європейського Союзу,
закликала забезпечити справедливий розгляд апеляційних позовів щодо справи Ю. Тимошенко.
Пані Грібаускайте також повідомила, що Європа була шокована судовими процесами над
лідерами опозиції. За словами президента Литви, в ЄС існує точка зору, що Юлія Тимошенко і її
колеги стали "жертвами політичної нейтралізації".
Крім того, в ЄС вважають, що Україна поки що не знайшла вирішення своїх політичних
проблем.
За словами пані Грібаускайте, Брюссель доручив їй донести цю інформацію до українського
президента, однак ЄС не бажає втручатися у внутрішні справи України і лише висловлює свою
точку зору.
Серед позитивів президент Литви відзначила свободу слова в Україні.
На спільній з українським президентом прес-конференції вона привітала українських
журналістів з тим, що вони можуть ставити двом президентам запитання про лідерів опозиції.
"Це означає, що Україна вільна, тут є свобода слова, і я дуже рада, що ви можете так говорити з
президентом", - сказала вона.
Даля Грібаускайте привітала всіх українців з Днем свободи.
За її словами, європейська інтеграція - це "дуже гарна мета" для України.
19 грудня у Києві має пройти саміт Україна-ЄС, на якому планують парафувати угоду про зону
вільної торгівлі та асоціацію з Європейським Союзом. Втім, вже ціла низка європейських політиків
та експертів заявляли, що парафування тієї угоди, а також її подальша ратифікація, можуть
залежати від дотримання демократичних стандартів в Україні, зокрема йшлося і про справу експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Пані Тимошенко засудили до семи років ув'язнення за перевищення службових повноважень
під час укладання газових контрактів з Росією у 2009 році.
Юлія Тимошенко називає той вердикт політично вмотивованим, тоді як влада твердить, що
йдеться про боротьбу з корупцією.
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Європейський простір

22.11.2011 В. Янукович не виключає, що євроінтеграцію України
можуть поставити «на паузу»
Президент України Віктор Янукович не виключає, що євроінтеграція України може бути
«поставлена на паузу». Про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Литви
Далею Ґрібаускайте.
Глава держави наголосив, що на сьогодні практично завершено переговори щодо підписання
угоди про асоціацію з Європейським Союзом і залишилося ухвалити лише політичне рішення,
зокрема, підписати, а потім ратифікувати цю угоду парламентами країн-членів ЄС.
Президент не зміг сказати, як проходитиме цей процес. «Ми бачимо, що є політики і є країни,
які вважають, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які висуваються нашій країні», – зазначив
Віктор Янукович.
За словами Президента, ймовірно доведеться зробити паузу, як це вже було у питанні
євроінтеграції України. «Це можна зробити і зараз», – сказав він.
Водночас Віктор Янукович наголосив, що процес євроінтеграції загалом для України не буде
припинено, оскільки у країні продовжуються реформи. Глава держави також вкотре додав, що для
України є дуже важливою фіксація в угоді про асоціацію перспективи членства у ЄС.
Євроатлантична Україна

24.11.2011 Рінат Ахметов – надія української дипломатії

До України у середу з неофіційним візитом на запрошення донецького бізнесмена Ріната
Ахметова приїхали міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський та Карл
Більдт. Зустріч міністрів формально присвячена футболу. Міністри зголосилися відвідати
донецький стадіон, аби у компанії українського мільярдера Ахметова переглянути футбольний матч
Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Порту».
У прес-службі футбольного клубу «Шахтар» Deutsche Welle повідомили, що візит
неформальний. «Це особиста справа і бажання президента футбольного клуба, запрошувати тих чи
інших осіб на футбольні матчі», - сказала у клубі. Прес-секретар Ріната Ахметова Олена Довженко
зазначила у розмові з кореспондентом DW: «Міністрів закордонних справ Швеції та Польщі було
запрошено відвідати матчі Ліги чемпіонів за участі ФК Шахтар. Запрошував особисто Рінат
Ахметов».
«Ефективна контактна персона»
Як повідомляє Польська пресова агенція із посиланням на речника МЗС Польщі Марцина
Босацького, серед тем, які підніматимуться під час розмови міністрів з Рінатом Ахметовим,
зокрема, політична ситуація в Україні та перспективи європейської інтеграції.
«Вочевидь, будуть обговорюватися доля Тимошенко та подальші перспективи Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. В цьому плані, враховуючи вплив Ахметова в країні, він - ефективна
контактна персона. Утім, це не дуже добрий сигнал для Януковича. Коли відносини на офіційному
рівні заходять в глухий кут, тоді то і починається так звана «човникова дипломатія», - зазначив
донецький оглядач Олександр Клюжев.
Ахметов замість Януковича
Політолог Сергій Донський також переконаний, що топ-темою буде блокування українського
євроінтеграційного процесу. «Президент Янукович розуміє, що він небажаний гість у Брюсселі. Тай
й там офіційно не хочуть зустрічатися з ним у Києві. Тож пішли на діалог таким неформальним
способом», - прокоментував Deutsche Welle Донський. Він впевнений, що футбол вибрали саме для
того, аби «зберегти обличчя» і вирішити всі політичні справи «завуальовано» . Поза тим
інформації про те, що Віктор Янукович буде присутній на футбольному матчі у Донецьку немає.
Голова правління польсько-української фундації ПАУСІ Тарас Возняк вважає, що закордонні
міністри приїхали до Ріната Ахметова, аби через бізнес спробувати натиснути на українське
керівництво. «Світ пробує впливати на ще тверезих українців, аби в популярній формі їм пояснити,
що очікує їхній бізнес, якщо Україна зверне з європейського шляху», - сказав Deutsche Welle
представник польсько-української фундації.
Європейський простір

02.12.2011 Європарламент виступив за "європейську" Україну

Європейський парламент сьогодні рекомендував іншим інституціям ЄС визнати європейські
прагнення України у своїй доповіді щодо угоди про асоціацію з Україною. За цей документ
проголосувала більшість депутатів, голосування проводилося підняттям рук.
“(Європарламент) дотримується думки, що поглиблення відносин між ЄС та Україною та факт
надання Україні європейської перспективи мають велике значення і є в інтересах обох сторін;
визнає прагнення України, відповідно до статті 49 Угоди Європейського Союзу [стаття 49
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передбачає право кожної країни Європейського континенту подавати заявку на членство в ЄС –
авт.] за умови, якщо всі критерії, включаючи повагу до принципів демократії, прав людини,
фундаментальних свобод та верховенства права, будуть досягнуті”, - написано в доповіді.
Крім того, депутати висловилися за якнайшвидше парафування нової угоди, бажано – до кінця
року.
Угода як ключ до долі Тимошенко
Як зазначили сьогодні на прес-конференції доповідачі, польські депутати Ришард Антоні
Легутко (група Європейських консерваторів та реформістів) та Павел Залевські (група народних
партій), швидке парафування угоди може зробити відносини України та ЄС більш
передбачуваними.
При цьому, на думку депутата Залевського, парафування може також сприяти вирішенню
питання щодо звільнення колишнього українського прем’єра Юлії Тимошенко та інших
представників опозиції. “Закликаючи до парафування цієї угоди, Європарламент також закликає
до звільнення Тимошенко, і ми дуже критичні до цього питання”, - сказав депутат.
Критичних зауважень у доповіді і справді достатньо, хоча й висловлені вони переважно у формі
різноманітних рекомендацій.
Вимоги та перестороги
Серед основних – надання права Тимошенко та іншим лідерам опозиції повною мірою
здійснювати свої права на участь в політичному житті країни як зараз, так і під час наступних
виборів; забезпечення свободи засобів масової інформації та утримання влади від спроб прямо чи
опосередковано впливати на зміст інформаційних повідомлень в національних медіа:
реформування Конституції та виборчого законодавства України, відповідно до рекомендацій
Венеціанської комісії та Бюро з демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ:
забезпечення виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини.
Крім того, в своїх рекомендаціях Європарламент запропонував створити спеціальні захисні
механізми, які б передбачали можливість призупинення дії угоди про асоціацію у випадку
ігнорування Києвом або навмисного порушення фундаментальних прав та свобод. За словами
депутата Легутко, запровадження таких механізмів необхідно для створення додаткового тиску на
українську владу з метою дотримання нею стандартів, прийнятих в демократичній Європі.
Одним з пунктів доповіді рекомендується інституціям ЄС призначити нову дату візиту
українського президента Віктора Януковича до Брюсселя, бажано до саміту Україна-ЄС,
запланованого на 19 грудня.
Запрошення президенту?
Попередній візит, який планувався на 20 жовтня, було скасовано європейською стороною після
винесення вироку Юлії Тимошенко, який європейські політики вважають невиправдано
жорстоким.
Разом із тим, як визнають самі співдоповідачі, реалізувати цей пункт схваленої сьогодні
доповіді, скоріш за все вже неможливо. “Сьогодні це, мабуть, неможливо, однак ми хочемо мати
діалог, в якому брав би участь і президент Янукович, що також може полегшити долю Тимошенко
та сприяти розвитку демократії в Україні”, - сказав один з доповідачів Залевські сьогодні
журналістам.
Крім політичної частини, значну увагу депутати приділили і співпраці в економіці, тим більше,
що складовою частини угоди про асоціацію має стати створення зони вільної торгівлі муж
Україною та ЄС.
Так, в документі міститься порада надати Києву фінансову та технічну допомогу в реалізації
положень угоди; розширити співпрацю в сфері енергетики з тим, щоб уникати можливих збоїв у
постачанні російського газу; сприяти переговорам України та Росії щодо умов постачання газу для
переведення такої торгівлі на європейські правила, сприяти покращенню інвестиційного клімату в
Україні і, зокрема, розвитку малого та середнього бізнесу; вирішення проблеми повернення
податку на додану вартість експортерам та відмови української митниці від розповсюдженої
практики штучного завищення митної вартості імпортованих товарів.
Питання віз - до Євро-2012
Низка положень доповіді стосуються співпраці в сфері юстиції, свободи пересування та
безпеки. Одне з них закликає до активної роботи над встановленням безвізового режиму з
Україною. Однак і тут є невеличке застереження – за умови, якщо всі технічні вимоги, визначені у
наданому Києву рік тому Плані дій з лібералізації візового режиму, будуть виконані.
При цьому, депутати вважають за можливе спробувати "запустити" безвізовий режим під час
фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, яку Україна проводить разом з
Польщею, щоб перевірити, наскільки готові обидві сторони до повноцінної відмови від віз.
Перша
реакція
офіційного
Києва
на
сьогоднішнє
голосування
вже
відома.
За традицією останнього року, українські чиновники і дипломати знову "не помітили" критичних
зауважень Європарламенту, звернувши увагу лише на те, що їм до вподоби.
Україна помічає те, що хоче помітити?
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Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв у розповсюдженому коментарі зазначив: "У
документі Європарламент визнав Україну європейською державою, яка відповідно до статті 49
Угоди Європейського Союзу може подавати заявку на членство в ЄС, та закликав інші інституції ЄС
зробити те саме... Я сподіваюсь, що рекомендації єдиної представницької інституції Європейського
Союзу і відтак, за визначенням, найлегітимнішої, належним чином візьмуть до уваги всі гравці,
щоб зробити європейську інтеграцію України, нашу політичну асоціацію та економічну інтеграцію
з ЄС неминучою реальністю”.
При цьому, в усьому тексті інформаційного повідомлення від посла – жодного слова про
Тимошенко, свободу ЗМІ чи верховенство права.
Не обійшлося в нинішній доповіді і без певної "родзинки" - депутати вважають за необхідне
відкрити українські архіви КДБ.
В доповіді про це написано так: "Забезпечити, щоб українська влада зробила архіви колишніх
комуністичних секретних служб доступними для суспільства, оскільки це є основною для успішного
національного примирення, зокрема, з урахуванням жорстокостей, що мали місце в XX-му
столітті".
Оскільки доповідь готували два депутати з Польщі – країни, яка також десятиліття жила під
радянським режимом, - можна припустити, що вони знають, про що кажуть.
1.3. СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Європейський простір

28.11.2011 Ш. Фюле: для громадських
співпрацювати з усіма стейкхолдерами

організацій

важливо

Участь у першій планерній сесії третього Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства, що розпочався 28 листопада у Познані, взяв також Єврокомісар з питань розширення
та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.
Виступаючи перед учасниками Форуму, Ш. Фюле наголосив на тому, що відбулося декілька
надзвичайно важливих для країн Східного партнерства подій, зокрема, перегляд Європейської
політики сусідства, а також оновлення порядку денного Східного партнерства під час саміту у
вересні 2011 року в Варшаві.
Єврокомісар відзначив, що в таких важливих сферах, як дотримання прав людини, економіка,
транспорт, енергетика та зміна клімату важко досягти успіху лише через співпрацю з
національними урядами. Саме тому для ЄС є надзвичайно важливою залученість громадянського
суспільства. Одним з видів такої залученості, на думку Ш. Фюле, може бути вироблення чіткого
плану, яким чином Форум може допомогти "окреслити та імплементувати оновлений порядок
денний Східного партнерства". Окрім того, за словами єврочиновника, важливими також є і
моніторинг громадськими організаціями ефективності його впровадження в країнах-учасниках
Східного партнерства.
Він також наголосив, що для громадських організацій важливо співпрацювати з "усіма
стейкхолдерами" у своїх країнах, а також налагодити тісні партнерські стосунки з організаціями
інших країн регіону, обмінюватися знаннями та досвідом. Важливою також, на думку Ш. Фюле, є
активна участь європейських НУО, адже потрібен "збалансований діалог".
Він зауважив, що ключова діяльність повинна бути сконцентрована в рамках національних
платформ та наголосив, що повинна бути одна національна платформа від кожної з країнучасників. Як відзначив Ш. Фюле, зростає кількість можливостей фінансової підтримки діяльності
НУО. Разом з тим, за словам єврокомісара, механізм розподілу коштів між країнами
базуватиметься на принципі "більше - за більше".
Європейський простір

30.11.2011 Експерти представили Індекс європейської інтеграції для
країн Східного партнерства: Україна - третя
30 листопада у Познані в рамках третього Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства за ініціативи Міжнародного фонду "Відродження" відбувся окремий захід, на якому
було представлено Індекс європейської інтеграції для країн Східного партнерства.
Кожна з 6 країн Східного партнерства була оцінена відповідно до 3-х критеріїв - менеджменту
(management), наближення (approximation), що демонструє наскільки країна виконує вимоги ЄС та
відповідає його принципам, а також зв'язку (linkage), що відображає багаторівневий та
секторальний вимір європейської інтеграції. Відповідно до кожного критерію країни Східного
партнерства було оцінено за низкою показників щодо реформування тих чи інших сфер.
Незважаючи на те, що Україна протягом тривалого часу вважалася лідером серед країн
Східного партнерства, відповідно до індексу, вона посідає лише 3-тє місце після Молдови та Грузії.
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Так, Молдова продемонструвала найкращі показники за критеріями наближення та зв'язку, та
стала другою у менеджменті. Грузія, що у загальному рейтингу посіла 2-ге місце, є першою за
показниками менеджменту, наближення - другою та зв'язку - третьою. Україна, відповідно, за
критеріями менеджменту та наближення посідає третє місце, та є другою за показниками зв'язку.
4-те, 5-те та 6-те місця займають, відповідно, Вірменія, Азербайджан та Білорусь.
Директор Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження" Ірина Солоненко
представила учасникам заходу дослідження, а також пояснила принципи оцінювання країн за тими
чи іншими показниками. Вона також звернула увагу на несподівані та цікаві дані. Так, Україна одна з найбільш успішних країн в контексті "зв'язку", проте не демонструє подібних хороших
результатів на рівні проведення національних реформ. Цікавим також є те, що Білорусь демонструє
найвищі показники у сфері навколишнього довкілля.
Леонід Літра, експерт IDIS Viitorul відзначив, що наступні індекси будуть ще цікавішими,
оскільки можна буде спостерігати динаміку просування або ж його відсутності. За словами
експерта, результати дослідження можна використовувати для тиску на національний уряд, а
також у відносинах з Європейським Союзом, демонструючи успішність своїх реформ. Л. Літра
також відзначив, що результати стали вкрай несподіваними для представників Молдови, яка посіла
1-ше місце.
Тамара Патарая, Кавказький інститут миру, демократії та розвитку, Грузія, зауважила, що
індекс демонструє "проблеми у сфері демократії" в Грузії та дає змогу донести до влади, що саме
потрібно покращити та реформувати у цій сфері. Така можливість, на переконання експерта, є
особливо важливою з огляду на майбутні вибори, що відбудуться у 2012 році.
1.4. ІНШІ ПОДІЇ В ЄС
Європейський простір

21.11.2011 Країни ЄС узгодили «скромний» бюджет 2012 року
У наступному році Європейський Союз робить ставку на політику заощадження. Після
тривалих бюджетних консультацій було вирішено, що бюджет ЄС хоча й буде збільшено, але лише
на два відсотки, щоб вирівняти інфляцію.
Скільки саме грошей буде в розпорядженні Європейського Союзу? Відповідь на це питання
надійшла пізно ввечері у п’ятницю, 18 листопада: бюджет-2012 зросте лише на два відсотки до 129
мільярдів євро. Про це заявила Польща, яка головує у ЄС. У 2011-му році ЄС мав лише 126,5
мільярда євро.
Нинішній компроміс був досягнутий порівняно швидко, незважаючи на 16-годинні
переговори. Торік Європарламент та Рада ЄС, до якої входять по одному представнику від кожної
країни-члена з правом ухвалення рішень, не вклалися у відведений час. Причиною були суперечки
щодо обсягу бюджету. Цього року конфліктувати було ризиковано, зважаючи на песимістичні
настрої на біржах. "Який сигнал ми подали б ринкам та 500 мільйонам європейців, якби не змогли
домовитися про бюджет",- заявив поляк Януш Левандовський, комісар ЄС з питань бюджету.
"Реалізм переміг",- додав євродепутат Ален Ламассур. Кожному було зрозуміло, що двохпроцентне
збільшення у сьогоднішніх умовах є максимумом.
Необхідний мінімум - ані цента більше
Цим компромісом тимчасово покладено край щорічній суперечці між двома головними
органами ЄС – радою та парламентом. Втім, Левандовський побоюється, що в зв'язку з ухваленням
ощадливого бюджету «ЄС буде не в змозі сплатити усі рахунки». Депутати Європарламенту
висловлювалися за збільшення до 133,1 мільярда євро.
Але дві третини бюджету формуються за рахунок грошей країн-членів, які зазвичай
намагаються заощаджувати. Тому й їхні представники у Раді ЄС прагнуть скромнішого бюджету,
ніж Європарламент. Утім, за словами Левандовського, в будь-якому разі "згода - це краще, ніж
продовження суперечки".
Потяг до економії
Фінансове становище ЄС не є райдужним, оскільки багато країн-членів переживають кризи. Усі
повинні економити, необхідно «переглянути майже кожен євро», сказав польський статс-секретар з
питань фінансів Яцек Домінік. Німеччина, як найбільший донор ЄС, чий внесок дорівнює майже 17
відсоткам, а також Великобританія і Франція ще наприкінці 2010 року висунули вимогу, щоб
бюджет ЄС підвищувався не більше за граничний показник інфляції.
Підготовка бюджету ЄС починається із розробки проекту Єврокомісією. Потім проект
передається до Ради ЄС. Насамкінець його розглядає Європарламент. На даному етапі пропозиції
вже вивчає його голова. За дотриманням бюджетної дисципліни стежить Рахункова палата
Євросоюзу.
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Європейський простір

29.11.2011 У Європі починається нова рецесія - ОЕСР

Організація з економічної співпраці і розвитку (ОЕСР) зменшила прогноз росту світової
економіки і попередила, що Великобританія і країни єврозони опинилися на порозі нової рецесії.
Згідно з переглянутим прогнозом організації, британська економіка в четвертому кварталі
цього року скоротиться на 0,02%, а в першому кварталі наступного року британський ВВП впаде на
0,14%.
ОЕСР прогнозує, що падіння ВВП у єврозоні складе, відповідно, 1% в четвертому кварталі цього
року і 0,4% - наступного.
Організація переглянула і свій попередній прогноз щодо розвитку світової економіки, яка
зросте цього року на 3,8%, а наступного - 3,4%. Однак ОЕСР застерігає, що "негативний сценарій" у
єврозоні може викликати скорочення глобальної економіки.
Організація економічної співпраці і розвитку представляє заможні країни Європи, США і
Японію.
"Більше, ніж будь-коли раніше, перспективи світової економіки залежать від окремих
негативних явищ", - попередила організація в новому Клацнути прогнозі розвитку світової
економіки.
Якщо такого негативного явища не буде, а тут ідеться про можливість дефолту внаслідок
поглиблення кризи суверенних боргів, то ОЕСР прогнозує, що 2012 року економіка єврозони зросте
на скромні 0,2%, незважаючи на неглибоку рецесію у період між вереснем 2011 і березнем 2012.
Британська економіка зросте трохи більше - на піввідсотка, прогнозує організація.
Торгівля
Організація з економічної співпраці і розвитку закликає уряди, зокрема, уряд США, до
рішучіших дій для подолання кризових явищ. ОЕСР застерігає, що в разі, як американський
Конгрес не домовиться про збалансовані заходи задля скорочення дефіциту федерального
бюджету, то економіка США буде падати. Організація стверджує, що темпи росту глобальної
торгівлі також зменшуються. Згідно з прогнозом, вміщеним в останньому дослідженні ОЕСР,
світова торгівля цього року зросте на 6,7%, а наступного року уповільниться до 4,8%.
"Ріст міжнародної торгівлі суттєво послабшав. На відміну від очікувань на початку цього року,
глобальна економіка ще не подолала проблем", - стверджує в своєму дослідженні ОЕСР.
Європейський простір

29.11.2011 США: нема грошей для Європи
У Вашингтоні відбулася нарада президента США Барака Обами з лідерами Європейського
Союзу. До Білого дому прибули президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу і голова
Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Обама закликав європейських лідерів якомога швидше
домовитись про заходи стосовно євро, аби уникнути негативного впливу європейської фінансової
кризи на економіку Сполучених Штатів.
Президент Барак Обама заявив, що Сполучені Штати ладні допомогти Євросоюзові у
подоланні фінансової кризи. Разом із тим, він виключає можливість допомоги коштом
американських платників податків.
Як уточнив прес-секретар Білого дому Джей Карні, «президент Обама вважає, що Європа має
достатньо ресурсів і можливостей, щоб дати собі раду з фінансовою кризою. Європейці повинні
діяти рішуче й переконливо для вирішення цієї проблеми».
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу стверджує, що, з огляду на складність
проблеми, потрібен тривалий час для подолання кризи.
Герман Ван Ромпей, голова Європейської Ради, сказав на прес-конференції у Білому домі, що
«Європейський Союз за останні 18 місяців зробив багато, ми ухвалили рішення, які ще рік тому
були немислимі – у ділянках економічного врядування, бюджетів і незбалансованостей, фінансової
підтримки і фінансових регулювань».
Ромпей зпевнив американців у тому, що «всі члени Євросоюзу проводять політику фінансової
консолідації та зміцнення конкурентної здатності за допомогою всеохопних реформ, але ми мусимо
робити більше».
Хоча Обама на прес-конференції не говорив про подробиці щодо шляхів, якими США можуть
допомогти Європі, він наголосив на тому, що європейська проблема, якщо її не розв'яжуть,
негативно вплине на американську економіку.
Фундаментально складна проблема
Як підкреслив Чарльз Краутхаммер, коментатор телемережі новин Fox News, проблема
фінансового боргу країн Євросоюзу «фундаментально складна».
Мовляв, можна погасити заборгованість Греції та Португаплії, країн із відносно невеликим
обсягом економіки, але всієї європейської скарбниці навряд чи вистачить, якщо йдеться про
допомогу Італії та Іспанії.
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Тут потрібен курс жорсткої економії та скорочення урядових видатків, впорядкування
податкової системи. Якщо цього не зробити, то, на думку оглядача, йдеться про життєздатність
загальноєвропейської валюти.
Ніхто не очікував від зустрічі у Білому домі якихось вирішальних кроків або, як нині кажуть,
проривів, тим більше, що у нараді не брали участь глави провідних європейських держав, які мають
ухвалювати рішення щодо важких проблем, перед якими стоїть Європейський Союз.
Одначе, відомо, що президент Обама підтримує тісні контакти з Ангелою Меркель, канцлером
Німеччини, і французьким президентом Ніколя Саркозі.
Обама закликає до невідкладних заходів для подолання фінансової кризи в Європі.
Європейський простір

30.11.2011 Росія активувала радіолокаційну систему біля кордонів ЄС

У Калінінградській області РФ у бойовий склад російської системи попередження про ракетний
напад введена нова радіолокаційна система типу «Воронеж-ДМ». Відповідний наказ сьогодні
віддав президент Росії Дмитро Медведєв.
Він зазначив, що західним держава варто розуміти ці дії як сигнал про готовність Росії
«адекватно відповісти» на розгортання у Європі системи ПРО НАТО. Водночас Дмитро Медведєв
зазначив, що калінінградську станцію можна використовувати також для протидії загальним
ракетним загрозам.
Раніше президент Росії заявив, що у відповідь на дії НАТО та США щодо розміщення ПРО у
Європі Росія може розташувати на заході та півдні країни системи типу «Іскандер», а у випадку
несприятливого для Росії розвитку ситуації через ПРО, Москва може взагалі відмовитися від
подальших кроків у сфері роззброєння.
Європейський простір

01.12.2011 Греція отримала допомогу, але грошей може не вистачити
Італії

Міністри фінансів країн єврозони узгодили надання Греції пакет допомоги у розмірі 8
мільярдів євро, однак це не допомогло розвіяти сумніви щодо міцності євро. Плани щодо
розширення фонду порятунку єврозони до одного трильйона євро навряд чи здійсненні.
"Ми не зменшили наші амбіції, однак змінилися умови, тому, напевно, це буде не один
трильйон, а менше", - заявив голова єврогрупи Жан-Клод Юнкер після зустрічі міністрів фінансів і
додав, що сума "все одно буде суттєвою".
Після цієї новини фінансові ринки пожвавішали, сподіваючись, що інтенсивний тиск ринку
облігацій врешті змусить єврозону, що складається з 17-ти країн, до швидших і рішучіших кроків.
Однак цього не сталося.
Раніше була домовленість збільшити фонд порятунку з 440 мільярдів євро до 1,3 трильйона. Ця
сума мала захищати країни єврозони та їхніх сусідів від можливих проблем, пов'язаних з борговою
кризою.
Жоден з чільних представників країн єврозони не назвав точну суму.
"Буде дуже важко досягти суми у трильйон. Можливо, вдасться половину", - каже міністр
фінансів Данії Ян Кіс де Ягер. За його словами, інвестори не такі активні, як очікувалося.
Голова фонду порятунку Клаус Реглінг теж відмовився говорити про точні суми, однак заявив,
що це буде навіть більше, ніж треба для того, щоб негайно вирішити боргові проблеми Європи.
"Ми не очікуємо, що інвестори вкладуть великі суми грошей впродовж наступних днів чи
тижнів", - твердить пан Реглінг.
Борг Італії у 5 разів більше, ніж у Греції
Однією з проблемних країн єврозони залишається Італія, борг якої у 5 разів більший за
грецький. Інвестори побоюються, що Італії може не вдасться уникнути дефолту, і це може стати
великою проблемою для єврозони. Італія - третя найбільша економіка країн єврозони, тому дефолт
цієї країни може стати великим чи навіть непомірним тягарем для фонду допомоги.
Водночас, міністри фінансів твердять, що довіряють новому уряду Італії і вірять, що його главі
Маріо Монті вдасться виконати свою програму антикризових заходів, зокрема скорочення у
бюджеті країни.
Представники єврозони звернулися до Міжнародного валютного фонду з проханням
допомогти втримати євро. МВФ погодився дати в борг 390 мільярдів доларів, однак цієї суми не
вистачить навіть для того, щоб допомогти одній лише Італії впоратися з кризою.
Міністр фінансів Франції Франсуа Баруан каже, що необхiдно діяти разом і спільно
координувати бюджети і фіскальну політику.
Країни єврозони мають величезні борги: 638 мільярдів євро необхідно знайти до кінця 2012
року, причому 40% цієї суми має бути погашена до травня, - такі дані надає Barclays Capital.
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Євроатлантична Україна

01.12.2011 У Бельгії досягнуто угоду про створення уряду – агентство

Шість політичних партій Бельгії, які беруть участь у переговорах з формування нового
федерального уряду, в середу ввечері досягли принципової угоди, яка дасть змогу країні
сформувати кабінет міністрів після 535 днів політичної кризи.
Про це повідомило в четвер агентство Франс Прес з посиланням на джерело, наближене до
переговорів.
"Досягнуто всеосяжної угоди, що стосується державної реформи, соціально-економічних
питань і програми уряду. Угоди будуть представлені з'їздам партій на вихідних, які матимуть їх
схвалити", - повідомив співрозмовник.
Через розбіжності між франкомовними та нідерландомовними політиками Бельгія вже 535
днів живе без нового уряду, який мав з'явитися за підсумками парламентських виборів у червні
2010 року.
Голова Соціалістичної партії франкомовної Валлонії Еліо ді Рупо, який є кандидатом у прем'єрміністри Бельгії, заявив в неділю, що новий федеральний уряд Бельгії буде сформовано "протягом
майбутнього тижня".
Король бельгійців Альберт Другий як формальний глава держави доручив у суботу ді Рупо
сформувати новий кабінет міністрів.
У суботу учасники урядової коаліції в Бельгії в результаті 17-годинних переговорів погодили
проект бюджету країни на 2012 рік, а також бюджетний план на 2013-2014 роки.
Очолюваний ді Рупо переговорний процес між керівниками шести фламандських і
франкомовних партій проходив без участі партії Новий фламандський альянс Барта де вейвер, що
набрала більшість голосів у нідерландомовній Фландрії, керівництво якої зайняло безкомпромісну
позицію щодо вимог політичних опонентів-франкофонів.
Євроатлантична Україна

02.12.2011 ЄС розширив санкції проти Сирії та Ірану

Глави МЗС 27 країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі схвалили розширення санкцій ЄС щодо
Сирії та Ірану, йдеться в прес-релізі Ради ЄС.
До існуючого списку санкцій внесено ще 12 осіб і 11 сирійських компаній. Застосування санкцій
передбачене, зокрема, щодо ряду суб'єктів фінансового, банківського та енергетичного секторів, а
також осіб та установ, пов'язаних з репресіями.
Як зазначали раніше дипломатичні джерела в Євросоюзі, до списку санкцій, який буде
оприлюднений у п'ятницю, ввійде сирійська компанія General Petroleum Corporation (GPC). У
рамках обмежувальних заходів до списку сирійцям, причетним до порушень прав людини в країні,
забороняється в'їзд до ЄС, а їх фінансові активи в Європі будуть заморожені.
Як зазначається в прес-релізі, в рамках розширення санкцій планується ввести в країнах
Євросоюзу заборону на проведення операцій з сирійськими держоблігаціями і на надання
страхових і перестрахувальних послуг сирійському уряду. Сирійським банкам буде заборонено
відкривати нові відділення в країнах ЄС.
Крім того, Рада ЄС ввела заборону на експорт устаткування і технологій для сирійської
нафтогазової галузі. Також забороняється участь європейського бізнесу в будівництві на території
Сирії нових електростанцій, зокрема, мається на увазі надання допомоги в технічному
обслуговуванні, фінансування проектів та інвестування в компанії, які займаються цими
проектами.
Євросоюз також вводить заборону на експорт обладнання та програмного забезпечення, яке
влада може використати для прослуховування телефонних розмов та перегляду інтернетлистування.
Євросоюз також у четвер прийняв додаткові санкції щодо 180 осіб та установ, пов'язаних з
владою Ірану, який всупереч вимогам світового співтовариства продовжує реалізовувати ядерну
програму. Відомо, що до списку санкцій, зокрема, потрапив морський флот Ісламської Республіки.

УКРАЇНА - НАТО

2.1. АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ: ЄВРОПРО ТА АФГАНІСТАН ЯК СТРАТЕГІЧНІ РУБЕЖІ
У НОВІЙ ГЕОПОЛІТИЧНІЙ ВІЙНІ
Розгортаючи свій геополітичний наступ на Захід після успішного відвернення України і Грузії
від членства в НАТО, Росія зіштовхнулася з новою перепоною – системою ЄвроПРО. Й дарма, що
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рік тому, на Саміті НАТО у Лісабоні, Росія й Альянс домовилися співробітничати за проектом
ЄвроПРО: переговори зайшли у глухий кут через відмову США надати юридичні гарантії
неспрямованості системи, що розгортається, проти російських сил стримування.
Спроби виправити ситуацію призвели до того, що на саміті АТЕС у Гонолулу 12 листопада 2011
року президент РФ Дмитро Медведєв просто заявив про те, що позиції Москви та Вашингтона
далекі одна від одної, адже США не лише не відмовилися зупинити розгортання ПРО в Європі, але
й абсолютно не реагують на вимоги РФ надати їй такі необхідні юридичні гарантії. Кульмінація ж
дипломатичного скандалу настала 23 листопада, коли президент Росії оголосив
комплекс заходів військово-технічного та дипломатичного характеру, котрими
Росія може відповісти на розгортання системи протиракетної оборони в Європі.
Російські військові посилять прикриття об’єктів стратегічних ядерних сил; стратегічні
балістичні ракети будуть оснащені перспективними комплексами подолання ПРО і новими
високоефективними бойовими блоками; на заході і півдні країни можуть бути розгорнуті
сучасні ударні системи озброєнь, котрі забезпечуватимуть вогневу поразку ЄвроПРО. До речі,
за умови розвитку подій за «несприятливим сценарієм», Д. Медведєв не виключив можливості
відмови від політики роззброєння, ревізії раніше досягнутих домовленостей зі США про обмеження
озброєнь і контролю над ними. Він нагадав американській стороні про право РФ вийти зі СНО –
договору (від 6 квітня 2010 року), котрий сприймається по обидва боки Атлантики як справжній
символ «перезавантаження» відносин між Москвою та Вашингтоном,– адже між стратегічними
наступальними і оборонними озброєннями існує безпосередній зв’язок.
Така позиція відкинула згадане «перезавантаження». Відтепер говорити про нього не просто
не варто, а, швидше, даремно, адже тепер мова йтиме про дипломатичну конфронтацію.
Загострення стосунків між РФ та США у сфері роззброєння та контролю над
озброєннями може негативно позначитися на ефективності багатосторонніх
зусиль зі зміцнення безпеки і довіри в усій Європі. Це точно не сприятиме забезпеченню
національних інтересів України, оскільки РФ та США є стратегічними партнерами України та
гарантами безпеки нашої держави за Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року.
На даний час США мають два стратегічні райони ПРО на своїй території – на Алясці і в
Каліфорнії. Росія має один позиційний район стратегічної ПРО – в районі Москви. Тепер США
планують створити так званий третій позиційний район ПРО – в Європі. Фактично, це означає
створення глобальної системи ПРО і може змінити баланс сил у світі. Відповідно, тверде рішення
РФ розміщувати власні ракетні комплекси на території Калінінградської області та подальша
офіційна відмова США та більшості країн Заходу надавати РФ інформацію щодо озброєнь на
території Європейського континенту в рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі на
участь в якому, до речі, РФ наклала мораторій ще 2007 року не могли минути безслідно. Наразі
ситуація набирає нових геополітичних обертів.
Не обмежуючись розміщенням ракет у Калінінграді, офіційна Москва вирішила не віддавати
останній плацдарм свого впливу – Центральну Азію. Але й тут постала проблема: КНР, відстоюючи
власні інтереси, залишається осторонь. Індія, котра завше була стратегічним партнером РФ, почала
досить активно налагоджувати контакти з Вашингтоном, котрий із 2001 року присутній в регіоні на
території Афганістану. Звичайно ж, тандем Індія – РФ ніхто не скасовував, проте ж і Нью-Делі аж
ніяк не налаштований виконувати роль сателіта Росії.
Залишається Пакистан. Після операції зі знищення колишнього терориста № 1 Усами Бен
Ладена (травень 2011 року), Ісламабад не надто вітає таке «псевдоспівробітництво» зі США, коли
останні навіть на території країни-союзника чинять те, що вважають за потрібне без усілякого
узгодження зі своїм, хоча й номінально, але партнером. Маючи вплив на Ісламабад завдяки своїй
антиамериканській позиції, Росія може повернути й омріяну прихильність Афганістану.
З іншого боку, згідно з рішенням Конференції по Афганістану, котра пройшла в Бонні 5 грудня
2011 року, забезпечення безпеки в Афганістані проводитиметься Міжнародними силами сприяння
безпеці (МССБ) в країні до 2014 року, а потім світове співтовариство ще й надаватиме країні
допомогу у питаннях національного примирення аж до 2025 року. Росія прагне використати це
рішення на свою користь, адже географічно вона набагато ближча до Кабула, аніж США чи інші
члени МССБ. Як наслідок, Росія підтримує низку економічних проектів Афганістану. Крім того,
нещодавно Москва «списала» своєму перспективному «геополітичному другу» 11 млрд. доларів
державного боргу, що не просто немало, а надзвичайно багато, враховуючи те, що Афганістан
особливої вигоди ані в економічному, ані в ресурсному плані РФ не принесе. Проте, він принесе
більше – уявну перемогу над США, таку бажану з радянських часів утвердження в Афганістані і,
щонайголовніше, – переформатування сил у регіоні та його геополітичну трансформацію: нарешті
РФ зможе «викинути» США з Азії і ствердити в цьому регіоні власне геополітичне лідерство. Хоча
наразі за таке лідерство прийдеться сперечатися з Китаєм, але ж тішить те, що КНР – також доволі
вагомий противник Вашингтона.
Тож потенційна обіцянка Москви перекрити повітряний коридор доставки
вантажів до Афганістану цілком реальна. Так РФ відгородить країну від зовнішньої
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допомоги, зробивши її власним партнером. Росія прекрасно розуміє, що для США важливо
контролювати транзитний плацдарм Афганістану, через який ніхто не зможе прокласти нафто- чи
газопроводи із Перської затоки чи з Ірану. Тобто, ані нафти, ані газу Індія чи Китай просто не
отримають без дозволу США. А, враховуючи те, що США зазіхають і на Центральну Азію, такий хід
буде доволі продуманим. Справді, за умови контролю США нового «Шовкового шляху», вони
зможуть отримати контроль над Євразійським регіоном. За умови ж об’єднання в одному
союзі із собою Пакистану й Афганістану, РФ отримає такі бажані геополітичну
перемогу і контроль.
Чи дійсно Росія збирається перекрити маршрути постачання вантажів до Афганістану – наразі
залишається питанням. У разі таких дій її стосунки зі США не просто погіршаться, а можуть
повністю звести нанівець розпочате з такими труднощами «перезавантаження», адже це може
похитнути геополітичні інтереси США в регіоні. Однак, більше росіяни остерігаються повернення
до нестабільної ситуації в Афганістані та Центральній Азії.
2.2. ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
Урядовий портал

23.11.2011 Іноземні військові аташе ознайомилися з сучасним станом
і перспективами розвитку Збройних Сил України

23 листопада, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал-полковник Григорій Педченко провів зустріч з представниками акредитованого в Україні
військово-дипломатичного корпусу.
Іноземні військові аташе ознайомилися з сучасним станом і перспективами розвитку Збройних
Сил України, пріоритетними напрямами військового співробітництва.
Відкриваючи захід, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил
України генерал-полковник Григорій Педченко наголосив на важливості таких зустрічей, в ході
яких є можливість поділитися з іноземними колегами планами реформування Українського
війська, обмінятися думками щодо перспектив його розвитку.
«Це є нашим базовим принципом відкритості перед суспільством, перед нашими іноземними
колегами. І ми будемо продовжувати такий формат співпраці, спрямований на краще розуміння
нашими партнерами перетворень, що відбуваються у Збройних Силах України», – зазначив
генерал-полковник Григорій Педченко.
Начальник Генерального штабу підкреслив, що Президентом України – Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України Віктором Януковичем поставлено завдання провести
глибоку воєнну реформу, спрямовану на оновлення Збройних Сил. Відтак, Міністерством оборони
України спільно з Генеральним штабом розроблено проект Концепції реформування і розвитку
Збройних Сил України на період до 2017 року.
«Цей документ схвалено Урядом України та подано на затвердження Президенту України.
Розпочато розробку нової середньострокової Державної програми. Протягом наступних шести
років передбачається реформувати Збройні Сили, адаптувати їхдо дій в умовах реальних воєнних
загроз і збалансувати з економічними можливостями держави», – зазначив генерал-полковник
Григорій Педченко.
Начальник Генерального штабу наголосив, що жодне серйозне перетворення у Збройних Силах
не може бути здійснено без ретельного аналізу змін у галузі безпеки та вироблення
адекватних підходів до військового реагування на них. Для цього у вересні цього року у Збройних
Силах України було проведено дослідницьке командно-штабне навчання “Адекватне реагування –
2011”, в рамках якого практично перевірена нова система управління оперативної ланки та
проведено 42 різноманітні дослідницькі (тактичні, тактико-спеціальні, льотно-тактичні) навчання
на 15 військових полігонах.
«До навчання “Адекватне реагування – 2011” залучалося дев’ять з половиною тисяч
військовослужбовців, дві тисячі триста одиниць озброєння і військової техніки, 55 літаків і
вертольотів, 30 кораблів і катерів. Це була серйозна і продуктивна робота, результати якої в
цілому підтвердили правильність обраних нами шляхів реформування Збройних Сил України та
дозволили рухатися вперед», – зазначив генерал-полковник Григорій Педченко.
Говорячи про основні завдання, які ставляться в ході реформування Збройних Сил України,
начальник Генерального штабу, насамперед, відзначив проведення суттєвого вдосконалення
системи органів військового управління, яка повинна відповідати новим реаліям у сфері безпеки.
Зокрема, передбачається уточнити розподіл функцій адміністративного та оперативного
управління між органами військового управління, зменшити їх чисельність та підвищити
ефективність виконання завдань. Одним із аспектів удосконалення системи управління Збройних
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Сил також стане впровадження автоматизованих систем і новітніх управлінських процедур –
аналогічних тим, що застосовуються у провідних європейських країнах.
«Для розвитку функціональної структури Збройних Сил України передбачається поділити
бойовий склад мирного часу на Сили постійної готовності, Сили бойового чергування та Сили
нарощування. Військові частини, які до них входять, матимуть необхідний рівень
укомплектованості особовим складом, озброєнням, військовою технікою та матеріальнотехнічними засобами», – зазначив генерал-полковник Григорій Педченко.
Начальник Генерального штабу поінформував, що для ефективного застосування військ
планується перейти від видового до міжвидового принципу організаційної побудови Збройних Сил.
«Він передбачає створення двох оперативних об’єднань – “Південь” і “Захід”, спроможних
розгорнути угруповання військ для оборони держави в межах нового військово-адміністративного
поділу території України», – підкреслив генерал-полковник Григорій Педченко.
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України також повідомив
військових аташе про плани Збройних Сил України щодо удосконалення бойової підготовки військ,
створення Сил спеціальних операцій, переходу на комплектування за контрактним принципом
тощо.
Євроатлантична Україна

24.11.2011 НАТО позитивно оцінює співпрацю з Україною, але вказує
на необхідність активізації реформ - П.Клімкін
В Організації Північноатлантичного Договору позитивно оцінюють виконання Річної
національної програми співробітництва Україна - НАТО (РНП) на 2011 рік, вказуючи на
необхідність активізації реформ у деяких сферах. Про це заявив журналістам заступник міністра
закордонних справ України Павло Клімкін за результатами засідання Комісії Україна - НАТО, що
відбулось у середу у Брюсселі.
"Загалом оцінка виконання Україною Річної національної програми співробітництва з НАТО
на 2011 рік є однозначно позитивною. Представники НАТО підготували дуже детальну оцінку того,
що зроблено нами. Це стосується всіх ключових сфер. Але дискусія ще буде продовжена на
експертному рівні", - сказав керівник української делегації.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи йшлося під час засідання про ситуацію навколо
справи Юлії Тимошенко та стану демократії в Україні загалом, П.Клімкін зауважив, що "питання
порушувалося у загальному контексті імплементації РНП, оскільки її невід'ємною частиною є
процес реформ". "І зроблена відповідна оцінка, що засвідчила необхідність вжити додаткових
зусиль за низкою цих реформ... Деякі посли (представники країн НАТО, що брали участь у
засіданні Комісії. - Ред.) згадували про існування негативного сприйняття низки процесів в
Україні", - сказав заступник глави МЗС України.
За його словами, на засіданні також ішлося про участь України в операціях під керівництвом
НАТО. "Альянс позитивно сприймає наміри України взяти участь в операції з протидії піратству
"Океанський щит", - сказав дипломат.
Альянс також привітав той факт, що українська сторона завчасно надала партнерам проект
нової Річної національної програми співробітництва на 2012 рік. Окрім цього, в НАТО дуже
позитивно сприйняли підтвердження запрошення членам Північноатлантичної Ради провести
виїзне засідання в Україні наступного року, повідомив П.Клімкін.
Водночас дипломат зауважив, що рішення про участь Президента України у саміті НАТО в
Чикаго, який пройде у травні 2012 року, ухвалюватиметься залежно від порядку денного заходу.
"Звичайно, Україні буде надано відповідне запрошення, оскільки країна бере участь у ISAF
(Міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані під командуванням НАТО. - Ред.)", - зазначив
заступник глави зовнішньополітичного відомства.
Європейський простір

24.11.2011 Україна і НАТО поговорять про нові виклики
Україна і НАТО проведуть конференцію щодо нових викликів. Про це у Брюсселі повідомив
журналістам увечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін
після завершення засідання Комісії Україна – НАТО.
«Це буде захід у форматі конференції, присвячений проблематиці нових викликів», - сказав
він.
За словами П. Клімкіна, у ході конференції планується обговорити основні нові виклики – від
енергетичної безпеки до кібербезпеки.
Як сказав заступник міністра, конференція відбудеться в Україні, швидше за все, у другій
половині 2012 року.
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Крім того, П. Клімкін повідомив, що 2012 року у Києві відбудеться засідання
Північноатлантичної ради на рівні послів. «Дуже позитивно сприйняли підтвердження
запрошення послам відвідати Україну», - сказав заступник міністра.
За словами П. Климкіна, дата проведення такого засідання поки не узгоджена.
Він також повідомив, що у грудні НАТО передасть Україні детальні рекомендації щодо
забезпечення безпеки на Євро-2012.
«У грудні будуть детальні рекомендації», - сказав він.
Заступник міністра зазначив, що йдеться про абсолютно практичну взаємодію.
Разом з тим П. Клімкін не конкретизував деталі співпраці, підкресливши, що йдеться про
питання безпеки.
При цьому він висловив переконаність у тому, що Україна встигне врахувати рекомендації
НАТО до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
2.3. НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ
УНІАН

22.11.2011 США, Великобританія і Канада ввели нові санкції проти
Ірану
США, Великобританія і Канада заявили про введення нових санкцій проти Ірану у зв'язку з
його ядерною програмою, повідомляє Радіо Свобода.
Сполучені Штати вчора ввели санкції, спрямовані проти енергетичної та нафтохімічної галузей
Ірану. Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер закликав провідні банки світу відмовитися від ведення
бізнесу з Іраном.
Президент США Барак Обама в своїй письмовій заяві зазначив, що Іран обрав шлях
міжнародної ізоляції і що, Сполучені Штати та їх союзники продовжать чинити тиск на Іран з
метою примусити його відмовитися від ядерної програми.
Раніше в понеділок уряд Великобританії прийняв рішення перервати всі зв'язки між
британським фінансовим сектором та іранськими банками, включаючи Центральний банк Ірану.
У той же день міністр закордонних справ Канади Джон Бейрд заявив, що Канада заблокує всі
фінансові операції з іранськими банками.
Посилення санкцій проти Тегерана послідувало за публікацією доповіді Міжнародного
агентства з атомної енергії, в якому вперше містяться прямі побоювання щодо того, що Іран може
працювати над створенням ядерної зброї.
Євроатлантична Україна

24.11.2011 Вашингтон пішов на загострення з Москвою
Сполучені Шати Америки оголосили, що, зі свого боку, теж більше не будуть допускати
російські інспекції на американські бази в Європі та інформувати Росію про сили США і НАТО в
Європі – у відповідь на заявлену раніше відмову Росії виконувати положення Договору про
звичайні збройні сили в Європі. Це підвело своєрідний підсумок невдалих спроб США якось
переглянути Договір про звичайні збройні сили в Європі та залишити його чинним. Експерти
кажуть, що таке рішення США скоріше матиме лише якийсь символічний вплив на ситуацію, аніж
реальний.
Вікторія Нуланд, речниця Державного Департаменту США, яка раніше була відповідальною від
адміністрації США в справі контролю дотримання Угоди про звичайні збройні сили у Європі (CFE),
заявила у вівторок, що і Вашингтон більше не буде нести зобов’язання щодо цієї Угоди, від якої вже
досить давно відмовилася Росія.
«США ухвалили рішення припинити виконання зобов’язань стосовно Росії згідно з Угодою про
звичайні озброєння в Європі. Цей крок є відповіддю на припинення Росією дотримання цього
Договору з грудня 2007 року і на глухий кут у переговорах з Москвою з цього приводу», –
зазначила Вікторія Нуланд.
Вона також висловила сподівання, що чимало союзників США по НАТО, «якщо не всі»,
зроблять те ж саме.
Угода про звичайні озброєння в Європі була підписана у 1990 році і з урахуванням нових
обставин була видозмінена у 1999 році. Члени НАТО відмовилися ратифікувати її, вимагаючи
обіцяного Росією виведення російських військ із Грузії і Придністров’я. Росія ж у 2007 році
зупинила свою участь у Договорі.
Експерти кажуть, що США своїм демаршем на загострення відносин із Москвою бажають
змусити Росію все ж сісти за стіл переговорів. Росія ж вимагала ревізії Договору та критикувала
США за розміщення американських баз у Болгарії та Румунії.
США переслідують багато цілей цим демаршем – експерт
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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер висловив думку, що такий крок США – «лише
символічний жест», бо Росія може отримувати інформацію про бази НАТО і від інших країн.
«Ймовірно, що такий крок, – каже Пайфер, – не є спробою якось дуже впливати на Москву».
Однак є й експерти, як, наприклад віце-президент Лексинґтонівського інституту Пентагону
Данієл Ґуре, котрі вважають, що США можуть таким чином примусити Росію розглядати у
комплексі питання ядерної зброї в Європі і не виключають, що йде тиск Вашингтона щодо
іранської ядерної програми. Данієл Ґуре не виключає, що США «переслідує цим демаршем різні
цілі».
Однак Вікторія Нуланд виключила зв’язок цього кроку США з іншими проблемами,
наприклад, з американською системою ПРО у Європі. Вона також підтвердила політику
«перезавантаження» у відносинах між США та Росією, але зауважила, що бажання добрих відносин
двох сторін передбачає, щоб «обоє були готові до танго».
Європейський простір

25.11.2011 ПРО в Європі: США та Росія "воюють" словесно
США сподіваються досягти порозуміння з Росією щодо розміщення ПРО в Європі, незважаючи
на жорстку заяву, яку російський президент Дмітрій Мєдвєдєв зробив у середу. Російський лідер
сказав, що якщо система протиракетної оборони з'явиться в країнах Східної Європи, Москва
"негайно переведе у бойовий стан радіолокаційну станцію системи попередження про ракетний
напад у місті Калінінграді".
Пан Мєдведєв також пригрозив балістичними ракетами, які, за його словами, "будуть
оснащуватися перспективними комплексами подолання ПРО і новими високоефективними
бойовими блоками".
У відповідь у США запевняють, що продовжать добиватися співпраці з Росією, однак не бачать
жодних причин відмовитися від своїх намірів.
Прес-секретар держдепартаменту США Марк Тонер вкотре повторив, що американська система
ПРО в Європі жодним чином не буде спрямована проти Росії і що вона націлена, передусім, на
загрози з боку Ірану.
"У Росії немає жодної причини робити які-небудь контрзаходи військового характеру, тому що
система ПРО не вплине на стратегічний баланс між Росією і США", - сказав речник
держдепартаменту.
Тим часом Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав риторику Москви "поверненням у
минуле" і закликав шукати можливості для "співпраці, а не протистояння".
У четвер Дмітрій Мєдвєдєв ще раз звинуватив Сполучені Штати в тому, що "конструкція
ЄвроПРО значною мірою нав'язана США". Він сказав, що Росії в цьому питанні потрібно
домовлятися "перш за все з американцями та Північноатлантичним альянсом", а не європейськими
країнами, що входять до НАТО.
Україна "стурбована"
У четвер українське міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якій висловило
"стурбованість відсутністю прогресу" в переговорах між Росією та США. У міністерстві кажуть, що
загострення відносин між Москвою та Вашингтоном "не сприятиме забезпеченню національних
інтересів України", оскільки обидві країни є стратегічними партнерами Києва та гарантами її
безпеки.
Київ закликав Москву та Вашингтон "винайти взаємоприйнятні форми взаємодії" з цього
питання.
Загострення російсько-американських взаємин загрожує безпеці і довірі в Європі, вважають у
Києві.

3.1. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
3.1.1. АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ: ВІЗИТ МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
КОСТЯНТИНА ГРИЩЕНКА ДО ІНДІЇ ЯК СПРОБА НАПОВНЕННЯ ВІДНОСИН
ПАРТНЕРСТВА КОНКРЕТНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Ідучи у напрямі «багатовимірності» своєї зовнішньої політики і намагаючись віднайти нових,
насправді пріоритетних та вигідних партнерів, українська держава торує шлях у всіх напрямах та
намагається розширити стратегічні контакти на всіх горизонтах. Проте дуже часто така собі
«стратегічність» чи «поглибленість» взаємин залишається лише декларативною. Так було,
наприклад, із південно-східним напрямом української зовнішньої політики на початку 2000-х
років, коли ми, згідно з офіційною позицією влади, мали близько 20 стратегічних партнерів, що
апріорі неможливо, враховуючи глибину та структуровану наповненість справжніх стратегічних
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взаємовідносин між державами. Однак, враховуючи оновлений концепт української зовнішньої
політики (підґрунтям для якого виступає Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики» від 1 липня 2010 року), сподіваємося, що чергова спроба встановлення взаємовигідного,
справді дієвого партнерства між офіційним Києвом та провідними державами світу не стане
порожнім документальним його затвердженням.
Спробою наповнити таке партнерство конкретними результатами можна вважати перший за
останні вісім років офіційного візиту Міністра закордонних справ України
Костянтина Грищенка до Нью-Делі 24-25 листопада 2011 року. За версією влади,
офіційний Київ розглядає Індію в якості одного з пріоритетних партнерів як в політичній, так і в
торгівельно-економічній сферах, адже Індія стає одним із центрів нової системи міжнародних
відносин.
Індія, в народногосподарському комплексі якої все більше простежується домінування
високотехнологічних галузей, є незаперечним економічним та політичним лідером півострову
Індостан. Зважаючи на те, що цьогоріч товарообіг між Україною й Індією склав 2,5 млрд. доларів
США, а, за оцінками експертів, позитивна динаміка двосторонньої торгівлі дозволить нашим
країнам досягти п’ятимільярдного товарообігу вже до 2015 року, офіційному Києву насправді
надзвичайно важливо налагодити міцні контакти з цією державою.
В політичному сенсі вона теж може стати надзвичайно важливим партнером, особливо у
випадку реформування Ради Безпеки ООН, коли Індія може посісти місце її постійного члена й
перетворитися на одну з найвпливовіших країн Азії. Україна з самого початку підтримувала цю
південноазійську країну в таких її прагненнях. Про це було заявлено і під час візиту Костянтина
Грищенка. Крім того, під час зустрічі сторони відзначили важливість подальшого розвитку дружніх
та взаємовигідних відносин між Україною та Індією та висловили готовність до розширення
двостороннього політичного діалогу та співпраці у сфері національної безпеки.
Під час візиту були відзначені позитивні результати Київського саміту з питань безпечного та
інноваційного використання ядерної енергії, який відбувся 19 квітня 2011 року, та обговорено
перспективи співпраці у сфері ядерної енергетики. І не дивно, що Київ покладає значні надії саме
на допомогу Індії, котра за результатами Саміту виділила Україні 1 млн. доларів для реконструкції
Чорнобильського саркофагу. Тож сьогодні ми також надіємося на якісь дивіденди.
Крім цього, у ході зустрічі були обговорені питання українсько-індійського оборонного
співробітництва, боротьби з тероризмом та піратством. Саме в питаннях торгівлі продукцією ВПК
наша держава якраз і має можливість налагодити тісне співробітництво з цим південноазійським
гігантом. На сьогодні Індія є одним із найбільших імпортерів української зброї та військового
обладнання, що, поряд із торгівлею металопрокатом, дає нашій державі неабиякий «плюс» у
стосунках із Нью-Делі.
Більше того, під час візиту було обговорено подальшу активізацію двосторонньої торгівлі, а
також, з огляду на позитивні приклади українсько-індійського промислового співробітництва,
розширення співпраці в машинобудуванні, суднобудуванні, енергетиці, гірничо-видобувній
промисловості, аерокосмічній сфері та реалізації спільних інфраструктурних проектів. К. Грищенко
відзначив готовність українських державних та приватних структур взяти участь у низці
національних інфраструктурних проектів на території Індії. Було наголошено на важливості
проведення найближчим часом четвертого засідання Міжурядової українсько-індійської комісії по
торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному
співробітництву та першого засідання Робочої групи з питань торгівлі.
Окремо було підкреслено необхідність активізації співпраці з метою участі у спільних проектах
на ринках третіх країн. Також було домовлено про започаткування у 2012 році діяльності постійно
діючої Українсько-Індійської ділової ради. Справді, така інтенсифікація торгівельно-економічних
контактів та налагодження співпраці в життєвоважливих для інвестування сферах може значно
поглибити двосторонні відносини між Україною та Індією. Проте наразі, враховуючи те, що Індія
розраховується з Україною так званим «бартером» (у вигляді, наприклад, продукції
фармацевтичної промисловості), говорити про приплив «живих» інвестицій із цієї країни до Києва
ще зарано. Хіба що в галузі дослідження космосу, де на сьогодні держави мають справді вдалі
результати співпраці, Україна може розраховувати на них і надалі.
За підсумками переговорів також було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Індії про скасування візових вимог для осіб, які користуються дипломатичними
паспортами. Враховуючи це, можна прогнозувати, що в майбутньому Індія та Україна досягнуть і
взаємної повної відміни віз для своїх громадян, якщо такий діалог уже розпочався.
Отже результати візиту міністра закордонних справ України К.Грищенка ще раз дають
можливість пересвідчитися, що Україна має стабільного «великого» партнера у цьому регіоні,
котрий є вагомим суб’єктом світової політики. Однак, як відомо, партнерство Нью-Делі з
республіками колишнього СРСР, перш за все, розпочинається з Росії. Тому, чи змінить у
майбутньому цей факт відносини України з Індією, сказати не можна, хоча й випускати його з поля
зору, в принципі, зарано.
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3.1.2. ПРЕЗИДЕНТ
УКРІНФОРМ

22.11. 2011 Україна і Литва підписали низку двосторонніх документів
У присутності Президента України Віктора Януковича та Президента Литовської
Республіки Далі Грібаускайте у Києві відбулося підписання низки двосторонніх документів.
Як повідомляє прес-служба Глави Української держави, зокрема, було підписано Протокол
п'ятого засідання Ради президентів України і Литви. Документ відображає позиції сторін щодо
стратегічного характеру міждержавних відносин та налаштованості розвивати взаємодію на
двосторонньому і регіональному рівнях. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці,
зокрема щодо виконання Дорожньої карти розвитку відносин стратегічного партнерства між
Україною та Литвою на 2011-2012 рр., поглиблення торговельно-економічного співробітництва.
Йдеться також про необхідність продовження активної та послідовної взаємодії сторін щодо
забезпечення євроінтеграційних цілей України, питань міжнародної та регіональної безпеки,
співпраці у культурно-гуманітарній сфері.
Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством
транспорту і комунікацій Литви спрямований на розвиток співробітництва у транспортній сфері.
Насамперед це стосується підвищення ефективності використання поїзда комбінованих перевезень
"Вікінг". Серед основних напрямів взаємодії - активніше співробітництво у використанні ІХ
Пан'європейського транспортного коридору, збільшення вантажопотоку між Балтійським та
Чорним морями з використанням поїзда "Вікінг", розширення географії його використання та
залучення до проекту нових країн; запровадження уніфікованих процедур перетину кордонів та
митного оформлення. Йдеться також про оптимізацію тарифів та залучення нових операторів,
скорочення часу перевірки у портах контейнерів.
Було підписано також Програму співробітництва у галузі науки та технологій між Державним
агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством освіти та науки
Литви на 2011-2015 рр. Вона спрямована на реалізацію міжурядової Угоди про співробітництво в
галузі науки, освіти і культури від 4 серпня 1993 року. Документ містить перелік видів спільної
діяльності, форми реалізації, умови фінансування обмінів ученими та оцінювання поданих
проектів, терміни їх реалізації та використання результатів.
Підписаний План консультацій між МЗС України та Литви на 2012-2013 рр. визначає
конкретні терміни проведення переговорів і консультацій з таких пріоритетних для двосторонніх
відносин питань, як євроінтеграція, економічна взаємодія та співпраця в енергетиці, політичний
аналіз, консульська проблематика, контроль над озброєннями.
Євроатлантична Україна

29.11.2011 Коморовський порадив Януковичу вирішити питання
Тимошенко
Остання спроба з боку Європи зроблена. І, як здається, безрезультатно. На зустрічі з польським
колегою Віктор Янукович озвучив кілька туманних обіцянок, проте виглядав людиною, яка для
себе вже все вирішила.
На президента Польщі Броніслава Коморовського і його візит в Україну напередодні
грудневого саміту Україна-ЄС покладалися певні надії. Лідер країни, яка нині головує у Євросоюзі і
традиційно виступає адвокатом євроінтеграційних прагнень України, приїхав до Києва з робочим
візитом і делікатною місією. Забезпечити успіх саміту 19 грудня. Підготувати ґрунт для
парафування на саміті Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. А отже – спробувати ще раз
переконати президента України відпустити з тюрми лідера опозиції.
Коморовський спробував. На необхідність знайти реальний вихід із ситуації з ув’язненням Юлії
Тимошенко польський президент вказав прямо і недвозначно:
«Мені здається, що треба знайти реальний і позитивний вихід із цієї ситуації, а не тільки
політично використовувати ці труднощі у відносинах між Україною і ЄС», – сказав Коморовський
під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою в Києві у понеділок.
Як визнав польський гість, євроінтеграція України важливіша, ніж справа Тимошенко. Як він
сказав, йому хотілося б, щоб справа ув’язненої опозиціонерки якомога менше впливала на справу
найпершої ваги – євроінтеграцію. Проте як пояснив Коморовський Януковичу, в Євросоюзі багато
країн, де справа Тимошенко викликає сильні емоції. І саме ці країни, – наголосив польський гість,
–
мають
парафувати
Угоду
про
асоціацію.
Коморовський підкреслив також, що покладав великі надії на декриміналізацію статті
Кримінального кодексу, за якою було засуджено екс-прем’єрку.
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Український президент, своєю чергою, висловив польському урядові вдячність за підтримку
України на шляху євроінтеграції. Він із задоволенням відзначив, що саме під час польського
головування в Євросоюзі Україна впритул наблизилася до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Що ж до поради польського колеги «знайти реальний і позитивний вихід» у справі
Тимошенко, то Янукович знову поскаржився на застаріле законодавство, залишене в спадок від
радянських часів. І пообіцяв: найближчим часом Верховна рада ухвалить новий Кримінальнопроцесуальний кодекс.
Пропозиції Ради Європи при цьому будуть враховані, – запевнив глава держави.
Єдиним більш-менш конкретним результатом «напучувань» з боку польського колеги стала
озвучена Януковичем обіцянка створити для Юлії Тимошенко європейські умови перебування в
тюрмі.
«Я дав доручення усім установам, що опікуються цим питанням, створити всі умови, які
передбачають європейський рівень. Це і лікування, і обстеження, і утримання», – пообіцяв
Янукович.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

01.12.2011 Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ізраїлю
Президент України Віктор Янукович зустрівся з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном
Нетаньягу.
Вітаючи Главу Української держави, керівник Уряду Ізраїлю звернув увагу на «величезний
внесок» України у створення та становлення сучасної ізраїльської держави. Вихідці з України й
сьогодні допомагають розбудовувати Державу Ізраїль, зазначив Б.Нетаньягу.
В.Янукович та Б.Нетаньягу обговорили питання співробітництва України та Ізраїлю в
торговельно-економічній, оборонній, безпековій та культурній сферах.
Сторони також констатували суттєву активізацію туризму, покращення міжлюдських контактів
після запровадження безвізового режиму між нашими країнами.
Зустріч тривала 2,5 години замість 1,5 запланованих.
Президент України також зустрівся з головою парламентської коаліції, головою фракції
«Лікуд» Кнессету Зеєвом Елькіном.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

01.12.2011 Безвізовий режим між Україною та Ізраїлем сприятиме
активізації наших контактів - Віктор Янукович
Запровадження безвізового режиму між Україною та Ізраїлем значно активізує контакти між
нашими державами. Про це заявив Президент України Віктор Янукович у своїй вітальній промові
під час офіційної церемонії зустрічі з Президентом Ізраїлю.
«Без сумніву, від цього рішення отримали переваги громадяни наших дружніх держав. Цей
крок значно активізував міжлюдські, культурні та ділові контакти», - сказав В.Янукович. Він назвав
символічним те, що безвізовий режим між нашими державами вступив у дію саме в 20-ту річницю
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.
Черговим завданням у контексті поглиблення двосторонніх відносин Президент назвав
створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. В.Янукович висловив переконання, що
сьогодні перед нашими країнами відкриваються широкі перспективи для подальшого розвитку
надійних та партнерських взаємин.
«У цьому зв'язку надаю особливого значення своєму державному візиту до Ізраїлю і
переконаний, що його результати сприятимуть наповненню практичним змістом двостороннього
співробітництва і стануть новою сторінкою відносин двох дружніх держав», - наголосив
В.Янукович.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

01.12.2011 Президенти України та Ізраїлю прийняли Спільну заяву
Президент України Віктор Янукович та Президент Держави Ізраїль Шимон Перес прийняли
Спільну заяву. Документ підтверджує розвиток дружніх та партнерських відносин між двома
державами, високий рівень політичного діалогу
та прагнення сторін поглиблювати
співробітництво як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.
«30 листопада - 1 грудня 2011 року на запрошення Президента Держави Ізраїль Шимона
Переса Президент України Віктор Янукович здійснив державний візит до Ізраїлю.
У ході переговорів Президенти констатували теплу та дружню атмосферу, притаманну
відносинам між Україною та Державою Ізраїль. Було здійснено інтенсивний обмін думками з
широкого кола питань українсько-ізраїльського співробітництва, а також актуальних міжнародних
та регіональних проблем.
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Лідери держав у контексті відзначення у 2011 році двадцятої річниці встановлення
дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль висловили задоволення існуючим
рівнем партнерства між двома країнами та високою інтенсивністю українсько-ізраїльських
контактів.
Президент України позитивно оцінив той факт, що Держава Ізраїль була серед перших країн
світу, які визнали незалежність України і встановили з нею дипломатичні відносини. У свою чергу,
Президент Держави Ізраїль підкреслив важливу роль України, як однієї з держав-засновниць ООН,
у становленні Держави Ізраїль.
Глави держав констатували, що за 20 років дипломатичних відносин між обома державами був
налагоджений активний та регулярний політичний діалог з актуальних двосторонніх та
міжнародних питань, встановлено взаємовигідні торговельно-економічні зв’язки, активно
розвивалося співробітництво у сферах культури, освіти і науки.
Президенти високо оцінили запровадження безвізового режиму між Україною та Ізраїлем у
2011 році як крок, що покликаний стимулювати увесь спектр офіційних, ділових та міжлюдських
двосторонніх контактів.
Глави держав домовилися спільними зусиллями примножувати всі ті здобутки у двосторонніх
відносинах, які було досягнуто за роки активної співпраці між Україною та Державою Ізраїль.
Президенти заявили, що наступним важливим кроком на шляху поглиблення українськоізраїльських відносин має стати запровадження режиму вільної торгівлі між двома країнами та у
цьому зв’язку домовились продовжити інтенсивні експертні консультації з метою виходу
найближчим часом на рівень переговорів та підготовки проекту угоди відповідно до правил СОТ.
Лідери двох держав позитивно оцінили укладення в ході візиту Плану співробітництва у галузі
охорони здоров’я та медичних наук між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством
охорони здоров’я Держави Ізраїль на 2012-2015 рр., Меморандуму про співробітництво між
Державною службою автомобільних доріг України та Національною автодорожньою компанією
Ізраїлю, Меморандуму про співробітництво між Державним агентством з інвестицій та управління
національними проектами України і Центром сприяння інвестиціям Ізраїлю «Invest in Israel».
Була позитивно відзначена робота спільної Міжурядової комісії з питань торгівлі та
економічного співробітництва. Було досягнуто домовленості щодо розгляду на черговому засіданні
питання поглиблення співробітництва у сфері високих технологій, медицини, сільського
господарства, енергоефективності та енергозбереження, телекомунікацій та радіозв’язку.
Президенти підкреслили важливість прискорення укладення Угоди між Урядом України та
Урядом Держави Ізраїль про соціальне забезпечення та домовилися завершити експертні
консультації з вказаної тематики протягом найближчого часу.
Лідери держав позитивно оцінили зростання кількості авіарейсів між двома країнами, що
слугує більш повному задіянню існуючого потенціалу у туристичній сфері, активізації співпраці у
сфері бізнесу, галузях культури, освіти, науки і техніки, мистецтва та спорту і міжлюдських обмінів.
Було окремо підкреслено, що такий прогрес було значною мірою досягнуто завдяки
запровадженню безвізового режиму між двома державами.
Президенти домовилися продовжувати співробітництво з метою збереження та збагачення
культурного надбання і традицій народів України та Ізраїлю та висловили готовність сприяти
поширенню історичної пам’яті й українсько-єврейської спадщини шляхом збереження історичних
місць, проведення академічних досліджень та заходів з ушанування пам’яті.
Глави держав домовилися щорічно проводити культурно-мистецькі акції в Україні та Державі
Ізраїль.
Президент Ізраїлю високо оцінив належне вшанування Україною пам'яті жертв нацистських
репресій та проведення у 2011 році на державному рівні спільних комеморативних заходів до 70-х
роковин трагедії Бабиного Яру. Шимон Перес наголосив на необхідності виховання обізнаності
наступних поколінь про страхіття Голокосту та наслідки антисемітизму.
Лідери підкреслили близькість позицій України та Держави Ізраїль з важливих питань
глобального та регіонального порядку денного та висловилися за активізацію подальшої взаємодії
двох країн у рамках міжнародних організацій.
Глави держав підтвердили спільні прагнення України та Держави Ізраїль сприяти зміцненню
міжнародного миру та безпеки, відзначили важливість продовження близькосхідного політичного
діалогу з метою мирного врегулювання ситуації на Близькому Сході заради встановлення в регіоні
всеохоплюючого, справедливого та довготривалого миру в умовах стабільності, довіри та
процвітання народів. Президенти засудили прояви антисемітизму, шовінізму, національної
нетерпимості як на національному рівні, так і в міжнародному спілкуванні.
Президент України Віктор Янукович висловив вдячність Президенту Держави Ізраїль Шимону
Пересу за теплий і дружній прийом.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича
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01.12.2011 У присутності Президентів України та Ізраїлю відбулося
підписання двосторонніх документів

У присутності Президента України Віктора Януковича та Президента Держави Ізраїль Шимона
Переса відбулося підписання низки двосторонніх документів.
Було підписано:
План співробітництва у галузі охорони здоров’я та медицини між Міністерствами охорони
здоров’я України та Ізраїлю на 2011-2015 рр.
Меморандум про співробітництво між Державною службою автомобільних доріг України та
Національною автодорожньою компанією Ізраїлю.
Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управління
національними проектами України та Центром сприяння інвестиціям Ізраїлю.
План співробітництва у галузі охорони здоров’я та медицини між МОЗ України та
Ізраїлю на 2011-2015 рр. стосується співпраці в таких сферах як медицина надзвичайних
ситуацій, управління медичними закладами, дослідження в галузі кардіології та онкології;
вдосконалення законодавства у сфері медицини та системи фінансування охорони здоров’я; аудит
медичних закладів і системи охорони здоров’я.
Меморандум про співробітництво між Державною службою автодоріг України та
Національною автодорожньою компанією Ізраїлю визначає напрями взаємодії у сфері
автодорожньої інфраструктури, зокрема щодо безпеки дорожнього руху та стандартизації тощо.
Йдеться також про питання спільної участі та організації навчальних програм, семінарів та інших
інформаційних заходів для обміну досвідом.
Прес-служба Президента України Віктора Януковича

02.12.2011 Україна радо вітатитиме гостей на Євро-2012 – Віктор
Янукович
Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії жеребкування фінальної частини
Євро-2012. Захід пройшов під офіційним гаслом Євро-2012 «Творимо історію разом».
Подія, яка вважається третьою за рейтингом УЄФА після фінального і стартового матчів
Чемпіонату, транслювалася у прямому ефірі більш ніж 70 теле- та радіокомпаній. Церемонію
побачили у понад 150 країнах світу.
«Я хотів привітати всіх вболівальників світу, які чекають цього дійства», - сказав Президент,
підкресливши, що футбол з року в рік стає все яскравішим та завойовує дедалі більше
прихильників.
«Разом зі мною сюди прийшли всі Президенти України – Президент Кравчук, Президент
Кучма, Президент Ющенко - і це також ті вболівальники, які багато років будували футбол в
Україні», - зазначив Віктор Янукович.
Президент висловив особливу вдячність нашим польським партнерам та друзям, з якими
Україна разом готувалася до Євро-2012. Глава держави також подякував усім, хто підтримував
Україну і Польщу в процесі підготовки до проведення спортивного свята.
Президент висловив упевненість, що Євро-2012 стане святом для мільйонів любителів футболу,
які відкриють для себе Україну та Польщу. «Ми будемо дуже раді бачити гостей, з великим
задоволенням їх прийматимемо, і маємо надію, що вболівальники з усього світу отримають
задоволення», - сказав В.Янукович.
Жеребкування, яке пройшло за участі відомих європейських футболістів, провів генеральний
секретар УЄФА Джанні Інфантіно. Суперниками національної збірної України по групі D стали
команди Швеції, Франції та Англії. Загалом у фінальній частині Чемпіонату візьмуть участь 16
команд.
Під час церемонії також були презентовані офіційний м’яч Євро-2012 та рекламні ролики міст
України та Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012.
3.1.3. ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Урядовий портал

24.11.2011 Микола Азаров підтримує ідею створення зернового пулу з
Росією та Казахстаном
Прем’єр-міністр України запропонував Казахстану повернутися до ідеї створення
тристороннього причорноморського зернового пулу, до якого залучать Україну, Казахстан та Росію.
Про це Микола Азаров заявив в Астані (Республіка Казахстан), де він перебуває з офіційним
візитом.
На переконання Глави Уряду України, таке об’єднання є на часі, зважаючи на те, що ці три
країни дають двадцять відсотків світового експорту.
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Микола Азаров переконаний, що в разі створення такого пулу саме країни-експортери, а не
зернотрейдери будуть впливати на цінову політику на ринку зерна.
Урядовий портал

24.11.2011 Прем'єр-міністр України Микола Азаров та Президент
Казахстану Нурсултан Назарбаєв провели конструктивну зустріч
Між Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим та Президентом Казахстану Нурсултан
Назарбаєвим відбулася тривала конструктивна розмова, в ході якої сторони відзначили, що
відносини між Україною та Казахстаном розвиваються динамічно.
Зокрема, сторони відмітили, що за 9 місяців поточного року товарообіг між Україною і
Казахстаном виріс на 70 відсотків і перевищив 2,5 млрд. доларів. Крім того, сторони обговорили
питання активізації співпраці у авіаційній, космічній, енергетичній та транспортній галузях.
Урядовий портал

24.11.2011 Микола Азаров: В 2014 році пройдуть дні культури України
в Казахстані

КМУ В 2014 році пройдуть дні культури України в Казахстані. Про це заявив Прем’єр-міністр
України Микола Азаров під час відкриття українського центру науки і культури у Євразійському
національному університеті імені Гумільова.
«В ході мого візиту до Казахстану ми домовилися провести дні культури України у Казахстані у
2014 році», - зазначив Микола Азаров, підкресливши, що дні культури будуть приурочені 200річчю з дня народження Тараса Шевченка.
Також під час відвідання центру Глава Уряду України вручив чотирьом особам «посвідчення
закордонного українця».
Євроатлантична Україна

25.11.2011 Грищенко перебуває з офіційним візитом в Індії
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко перебуває в четвер з офіційним візитом в
Індії. Головною метою візиту є відновлення політичного діалогу між двома державами на
найвищому та високому рівнях, повідомила прес-служба МЗС.
"24 листопада ц.р. розпочався перший за останні 8 років офіційний візит міністра закордонних
справ України Костянтина Грищенка до Республіки Індія", - йдеться в повідомленні.
Зовнішньополітичне відомство наголошує, що офіційний Київ розглядає Індію як одного з
пріоритетних партнерів в політичній та торгівельно-економічній сферах. "Індія стає одним із
центрів нової системи міжнародних відносин і розвиток партнерських відносин з Нью-Делі
належить до стратегічних пріоритетів української зовнішньої політики", - повідомило міністерство.
Програмою візиту передбачені зустрічі К.Грищенка з представниками політичного та
дипломатичного керівництва Республіки Індія. У п'ятницю, 25 листопада, під час зустрічі керівника
МЗС України з міністрами економічного блоку Індії обговорюватимуться шляхи підтримки
позитивної динаміки двосторонньої торгівлі, яка цього року може сягнути позначки у 2,5 млрд
доларів США (зі значним позитивним сальдо на користь України).
Крім того, за повідомленням прес-служби МЗС, у межах візиту заплановане підписання угоди
про скасування віз для власників дипломатичних паспортів.
Урядовий портал25.11.2011 Сергій Тігіпко: Співробітництво зі Швецією
дозволить підвищити ефективність змін у соціальній сфері
Пенсійна система Швеції зберегла стабільність навіть під час кризи, а тому механізми захисту
інтересів шведських пенсіонерів є дуже цікавим для України. Про це заявив сьогодні Віце-прем’єрміністр України – Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко під час зустрічі з Міністром
соціального забезпечення Швеції У.Крістерссоном.
Сторони обмінялися досвідом проведення реформ у системі соціального захисту, зокрема,
втілення пенсійної реформи, запровадження її другого рівня, та протистояння викликам, які
супроводжують цей процес. Зокрема, йшлося про те, що у Швеції 90 відсотків пенсіонерів охоплені
першим рівнем пенсійної системи. На цьому рівні пенсія людини залежить від отриманих нею
доходів під час трудового стажу. Крім того, шведські пенсіонери отримують виплати за рахунок
індивідуальних внесків до пенсійних фондів, яких у Швеції налічується близько 800.
Під час зустрічі сторони домовилися про розширення співпраці між експертами відомств двох
країн.
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На сьогодні також заплановані зустрічі Сергія Тігіпка з Державним секретарем Міністра
зайнятості Швеції Б.Кашефі, Державним секретарем Міністра торгівлі Швеції Г.Оомом,
Генеральним директором Шведського агентства з боротьби з економічними злочинами
Е.Хоканссон Фройелін, Генеральним директором Національного податкового агентства І
Ханссоном, відвідання Шведської торговельної ради та зустріч з представниками провідних
шведських компаній.
Урядовий портал

28.11.2011 Глави митних служб України, Росії та Білорусі в Києві
підписали низку угод про співпрацю
У Києві з офіційним візитом на запрошення Державної митної служби України перебувають
делегації митних служб Російської Федерації та Республіки Білорусь.
28 жовтня голова Державної митної служба України Ігор Калєтнік зустрівся з керівником
Федеральної митної служби Російської Федерації Андрієм Бельяніновим та Головою державного
Митного комітету Республіки Білорусь Олександром Шпілевським.
У ході переговорів сторони обговорили шляхи подальшого спрощення митних процедур,
співробітництво у правоохоронній сфері. А також перспективи розширення напрямів співпраці, в
тому числі, у сфері інформаційного обміну між митними службами. Керівники митних відомств
трьох країн відзначили особливу важливість такої співпраці, оскільки наші країни залишаються
один для одного провідними торгівельними партнерами. Зокрема, зовнішня торгівля між
Україною, Російською Федерацією та Білоруссю впродовж 2011 року мала тенденцію до зростання.
У січні-жовтні 2011 року відбулося збільшення обсягів товарообігу між Україною і Росією на
63% (товарообіг за 10 місяців склав 43,1 млрд. дол. США), між Україною та Білоруссю — на 39%
(товарообіг за січень-жовтень 2011 р. — 4 , 9 млрд. дол. США).
У січні-жовтні 2011 року обсяг товарообігу України з Російською Федерацією посідає 1 місце, а з
Білоруссю — 5 місце серед 218 країн – торгових партнерів.
Глави митних відомств підписали низку угод про співпрацю. Серед них — Протокол між
митними службами України та Білорусі про обмін інформацією в рамках системи управління
ризиками. Документ розроблений з метою скорочення термінів проведення та створення умов для
спрощення митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митні
кордони України та Республіки Білорусь.
Затверджено план практичних заходів митних органів Республіки Білорусь і України у
правоохоронній сфері на 2012 рік.
Підписано План спільних дій по боротьбі з митними правопорушеннями між митними
службами України та Росії на 2012-2013 роки, а також Протокол між правоохоронними
підрозділами ДМС Україна і ФМС Росії щодо обміну інформацією про порушення, скоєні на
українсько-російській ділянці кордону.
Керівники митних служб ознайомилися з роботою української кінологічної служби, відвідали
Моніторинговий центр Держмитслужби, а також Академію митної служби України в
Дніпропетровську.
Урядовий портал

02.12.2011
Україна
та
Гонконг
парафували
міжнародно-правову угоду про передачу засуджених осіб

двосторонню

Україна та Гонконг, Спеціальний Адміністративний Район Китайської Народної Республіки,
парафували двосторонню міжнародну правову угоду про передачу засуджених осіб.
Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, парафування документу відбулося в
Києві за підсумками українсько-гонконгських переговорів, що тривали в Мін‘юсті України 29
листопада – 1 грудня. З українського боку делегацію очолювала Урядовий уповноважений у
справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.
Згідно із зобов’язаннями, які, відповідно до парафованого тексту угоди, беруть на себе обидві
держави, осіб, засуджених на території однієї держави, може бути передано на територію іншої
держави для відбування призначеного їй покарання. Така передача може відбуватися відповідно до
письмової заяви засудженого, який повинен передати її для сторони, яка передає, або приймаючої
сторони.
Виконання вироку для особи, яку передали для відбування покарання, буде регулюватися
законами і процедурами приймаючої сторони. При цьому, угода передбачає, що країна, яка
приймає засудженого для відбування покарання, матиме право здійснювати помилування і
амністію.
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В Україні центральним органом для виконання відповідних функцій угодою визначено
Міністерство юстиції України, центральним органом для Гонконгу визначено міністра юстиції або
посадову особу, уповноважену міністром юстиції.
Угода набуде чинності після виконання обома країнами необхідних внутрішньодержавних
процедур..
Олександр Лавринович нагадав, що станом на 30 листопада 2011 року Україною було укладено
13 двосторонніх міжнародних договорів у сфері кримінального судочинства щодо передачі
засуджених осіб.
З них: 2 діючих міжнародних договорів з такими державами Далекого Сходу як Китайська
Народна Республіка та Корейська Народно-Демократична Республіка; 9 діючих міжнародних
договорів з Грузією, Туркменістаном, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан,
Республікою Казахстан, Республікою Вірменія, Республікою Таджикистан, Ісламською Республікою
Іран, Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією. Два договори з
Республікою Білорусь та Федеративною Республікою Бразилія станом на 30 листопада чинності ще
не набрали.
Урядовий портал

02.12.2011 Через "Єдине інвестиційне вікно" передбачається
залучити до 2 млрд. євро прямих іноземних інвестицій у 2012 році
Через «Єдине інвестиційне вікно» передбачається залучити до 2 млрд. євро прямих іноземних
інвестицій у 2012 році. «Єдине інвестиційне вікно» відкрито на місяць раніше визначеного
терміну. Про це заявив під час публічної презентації «Єдиного інвестиційного вікна» Сергій
Євтушенко, керівник InvestUkraine - структурного підрозділу Держінвестпроекту, відповідального
за залучення прямих іноземних інвестицій.
«Через наш механізм інвестор зможе отримати інформаційні, аналітичні, юридичні послуги,
підтримку в організації візитів, послуги з вибору майданчиків для інвестицій, допомогу у взаємодії
з місцевою владою та пост-івестиційну підтримку», - зазначив він.
За словами Сергія Євтушенка, за попередніми підрахунками принцип «Єдиного інвестиційного
вікна» здатний скоротити шлях інвестора до ринку з 2-3 років до 6-9 місяців. «Насамперед, ми
спираємось на досвід тих держав світу, які ефективно використовують аналогічні сервіси у роботі з
міжнародними компаніями. Впродовж наступного року ми очікуємо успішно привести на ринок
України 10 крупних міжнародних компаній, залучити до 2 млрд. євро прямих іноземних інвестицій
та забезпечити створення мінімум 3 тис. робочих місць», - зазначив під час виступу керівник
InvestUkraine.
«В реаліях сьогодення, на тлі світової фінансової кризи, інвестори обирають лише найбільш
комфортні умови для роботи або найпривабливіші з економічної точки зору проекти. Україна
змушена конкурувати з іншими країнами за таких інвесторів, конкурувати з Туреччиною,
Польщею, Росією, Болгарією, та ін. InvestUkraine - є одним з інструментів Уряду, який забезпечує
конкурентоспроможність України в боротьбі за кожного інвестора, а значить - нові технології, нові
робочі місця», - підкреслив під час свого виступу Сергій Євтушенко.
InvestUkraine для сприяння залученню інвестицій в Україну використовуватиме поетапну
модель, яка складається з 7 кроків: опрацювання запиту потенційного інвестора, аналіз ринку за
запитом, підготовка інвестиційної пропозиції, візити з інвестором на потенційні майданчики,
структурування угоди, запуск погодженого проекту та пост-інвестиційна підтримка. Всі ці складові
здійснюватимуть висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти.
1 грудня у конференц-залі готелю «Прем’єр палас» відбулась публічна презентація «Єдиного
інвестиційного вікна» InvestUkraine - структурного підрозділу Держінвестпроекту, відповідального
за залучення прямих іноземних інвестицій. Презентацію відвідали представники іноземних
посольств, міжнародних економічних організацій в Україні, бізнес асоціацій та ділових рад, а
також регіональних представники місцевої виконавчої влади.
3.1.4. ПАРЛАМЕНТ
Урядовий портал

24.11.2011 Партія регіонів та казахстанська партія НДП "Нур Отан"
підписали документ про співробітництво

Партія регіонів та правляча казахстанська партія НДП «Нур Отан» підписали документ про
співробітництво. Документ у присутності Прем’єр-міністра України Миколи Азарова підписали
заступник голови Партії Регіонів Леонід Кожара та перший заступник голови НДП «Нур Отан»
Нурлан Ніхматулін.
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«Наша партія стала на шлях розширення міжнародних контактів. Ми переросли ті рамки, в
яких перебували, коли Партія регіонів займалася виключно внутрішньопартійними справами», сказав Микола Азаров.
Крім того, Леонід Кожара поінформував, що Партія регіонів вже підписала угоду про
співробітництво з фракцією Європейського парламенту «Прогресивний альянс соціалістів і
демократів», Китайською комуністичною партією. Ведуться переговори про підписання угоди з
«Польською левицею». Також у Партії регіонів гарні відносини з партією «Єдина Росія».

Сайт ВРУ

24.11.2011 У Верховній Раді України відбулося Сімнадцяте засідання
Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС

У заході взяли участь народні депутати України - члени Української частини Комітету з
парламентського співробітництва між Україною та ЄС (КПС) і депутати Європейського Парламенту
- члени Європейської частини КПС.
Під час засідання обговорено питання стосовно відносин між Україною та ЄС напередодні
саміту Україна - ЄС в Брюсселі (19 грудня 2011року), включаючи питання Угоди про асоціацію та
поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі, виконання Порядку денного асоціації Україна
- ЄС, питання Східного Партнерства та ЄВРОНЕСТ.
Вітаючи учасників засідання, Голова Верховної Ради України Володимир Литвин підкреслив,
що "євроінтеграція України означатиме для нашої держави початок фактично нової історії, перший
своєрідний етап еволюції геополітичного характеру".
Він зазначив також, що в Україні високо цінують незмінну позицію Європейського Парламенту
щодо визнання євроінтеграційних прагнень нашої держави.
В.Литвин зазначив, що в Україні позитивно сприйняли визнання в Резолюції Європейського
Парламенту від 27 жовтня цього року європейської перспективи нашої держави та посилання у
цьому зв‘язку на статтю 49 Лісабонського договору. "Це - надзвичайно потужний позитивний
сигнал для українського суспільства, яке має бачити кінцеву мету та свідомо йти до неї", - заявив
Голова Верховної Ради.
За словами В.Литвина, в Україні вітають конструктивну позицію Європарламенту стосовно
завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію Україна - ЄС та підготовки у цьому контексті
наступного саміту Україна - ЄС 19 грудня ц.р.
Голова Верховної Ради також наголосив, що в Україні "уважно прислуховуються до усіх порад
та рекомендацій Європарламенту". "У цьому зв‘язку вважаю за доцільне принагідно звернути увагу,
що 17 листопада Верховна Рада широкою більшістю - 366 голосів - ухвалила закон про вибори
народних депутатів. Цим рішенням ми підтвердили наше прагнення забезпечити дотримання
високих демократичних та виборчих стандартів, зокрема, в світлі наступних парламентських
виборів у 2012 році", - заявив він.
Українська сторона, наголосив В.Литвин, з усією серйозністю ставиться і до критичних
сигналів Резолюції Європарламенту, а також оцінок Європарламенту щодо внутрішньополітичних
процесів, які відбуваються в нашій державі. "Це диктує логіка як переходу на нові контрактні
відносини між Україною та ЄС, так і європейської інтеграції України, що залишається незмінним
стратегічним пріоритетом для української влади. Такі питання як реформа судової та виборчої
систем, зміцнення демократії та фундаментальних свобод, неупереджене та незалежне
судочинство, а також верховенство права, серед іншого, у контексті триваючих кримінальних
судових процесів, належать до пріоритетів розвитку України як європейської держави, яка прагне і
повинна відповідати критеріям майбутнього членства в ЄС. Це й головні пріоритети для Верховної
Ради України", - сказав В.Литвин.
Він також висловив сподівання, що у тексті заключного документу за підсумками
сьогоднішнього засідання мають знайти відображення найамбітніші цілі порядку денного відносин
Україна-ЄС. Сьогоднішнє засідання Комітету, вважає він, є додатковою нагодою посилити
позитивну динаміку відносин Україна - ЄС. "У цьому зв´язку ми сподіваємося, що у заключному
документі за підсумками засідання знайдуть відображення найамбітніші цілі порядку денного
відносин Україна-ЄС та основні очікування України від Саміту 19 грудня ц.р. - ми очікуємо на
остаточне завершення роботи над текстом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до Саміту
Україна - ЄС та підготовку Угоди до підписання у першій половині 2012 року. Це досягнення могло
б бути закріплене в тексті спільної заяви про Угоду про асоціацію, схваленої за підсумками
теперішнього засідання". У цьому контексті В.Литвин підкреслив особливу важливість
парламентського діалогу щодо Угоди про асоціацію Україна - ЄС.
Зазначивши, що одним з ключових завдань для України у контексті євроінтеграційного курсу є
лібералізація візового режиму з ЄС, В.Литвин повідомив, що на сьогодні досягнуто значного
прогресу у виконанні критеріїв першої (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації візового
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режиму з ЄС, який було надано нам в листопаді минулого року. Верховна Рада ратифікувала
міжнародні конвенції у сфері захисту персональних даних, протидії торгівлі людьми, взаємної
допомоги у кримінальних справах, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, та ухвалено відповідні імплементаційні національні закони, а також низку інших
важливих законодавчих актів. "Наш прогрес позитивно оцінюється Європейською комісією та
Європейською службою зовнішньої діяльності. Ми рухаємось далі з метою якомога повнішого
виконання рекомендацій ЄС, наданих у рамках безвізового режиму", - підкреслив він, висловивши
сподівання, що проведену в Україні масштабну роботу з виконання Плану дій буде позитивно
відзначено на найвищому політичному рівні під час Саміту.
Під час засідання Співголова КПС Борис Тарасюк поінформував присутніх про рішення Бюро
КПС щодо затвердження порядку денного, а також протоколу 16 засідання КПС між Україною та
ЄС (Брюссель, 15-16 березня 2011 року).
Учасники заходу зазначили, що курс на політичну асоціацію та економічну інтеграцію є одним
із основних пріоритетів зовнішньої політики України, Законом "Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики України" передбачено її інтеграцію у європейський політичний, економічний,
правовий простір з метою набуття членства в Євросоюзі.
Також підкреслювалося, що одним з найважливіших для європейських інтеграційних процесів
є торговельне та інвестиційне співробітництво. Європейський Союз, який об´єднує 27 держав
загальною територією більше ніж 4 млн. квадратних кілометрів, у якому мешкає понад 495 млн.
осіб (більш ніж населення США та РФ разом взяті) є одним із найбільш цікавих і великих ринків, на
які прагнуть отримати доступ багато країн світу, в тому числі, і Україна, яка має достатній
потенціал для виходу на даний ринок.
При цьому, зазначалося під час обговорення, і ЄС, в свою чергу, зацікавлений в низці
українських товарів, що доводить динаміка торговельних відносин між сторонами. Сьогодні ЄС є
одним з основних торгівельних партнерів нашої країни, його частка в загальному обсязі торгівлі
товарами та послугами України за період 2004 - 2010 років складала в середньому 32%. При цьому,
частка українського експорту до країн ЄС в загальному обсязі України складала в середньому
28,6%.
Доповідачі також підкреслили, що ЄС традиційно залишається найбільшим інвестором в
економіку України. За результатами 1 півріччя 2011 року, 79,8% від загального обсягу прямих
іноземних інвестицій, здійснених країнами світу в українську економіку, припадає саме на країничлени ЄС.
Окрім того, зауважили учасники зібрання, прагнучи до поглиблення існуючих відносин,
актуальнішим питанням двосторонніх відносин між Україною та ЄС у площині економічного
співробітництва є інтеграція України до спільного ринку Європейського Союзу шляхом створення
поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що сприятиме актуалізації торговельноекономічного співробітництва між нашими країнами. Наповнення майбутньої зони вільної
торгівлі, на думку виступаючих, сприятиме досягненню максимально глибокої економічної
інтеграції.
Також підкреслювалося, що невід´ємною умовою функціонування поглибленої зони вільної
торгівлі буде також приведення українського законодавства та практики у відповідність до
положень ЄС. Передусім, це стосується таких сфер, як організація технічних регламентів
промислової і сільскогосподарської продукції, санітарні заходи, права інтелектуальної власності,
державні закупівлі, конкурентна політика та державна допомога, митна справа, тощо.
Акцентувалася увага на тому, що така широкомасштабна адаптація українського законодавства
до законодавства ЄС, яка не мала аналогів в минулий період, матиме позитивний вплив на
конкурентоспроможність української продукції на третіх ринках, що, в свою чергу, має призвести
до підвищення ролі України на світових ринках, формування іміджу нашої держави як надійного
гравця в умовах глобалізації торговельних відносин в світі.
Також під час засідання обговорювалися питання щодо внутрішнього розвитку в Україні та ЄС,
співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ: питання реадмісії та перспектив безвізового
режиму, реалізації Національного плану з виконання Плану дій з лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України, міжлюдські контакти.
Сайт ВРУ

30.11.2011 Голова Верховної Ради України Володимир Литвин
виступає за проведення інвентаризації договірно-правової бази
українсько-російських взаємин з метою приведення її у відповідність до
потреб двосторонньої співпраці
У середу під час зустрічі з Головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації
Валентиною Матвієнко В.Литвин наголосив на важливості парламентської складової двосторонніх
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відносин. Висока динаміка міждержавного політичного діалогу, зазначив він, підтримується у тому
числі завдяки міжпарламентським зв´язкам.
«Ваш візит має надзвичайно важливе політичне, практичне, гуманітарне і міжнародне
значення», - сказав у цьому контексті В.Литвин.
Голова Верховної Ради України запропонував поновити практику проведення спільних
засідань профільних парламентських комітетів і високо оцінив роботу Міжпарламентської комісії зі
співробітництва між Верховною Радою України і Федеральними Зборами Російської Федерації.
Він також наголосив на необхідності «супроводження» модельних законопроектів, що їх
розробляє МПА СНД, до підписання і введення в дію.
Своєю чергою, В.Матвієнко висловила думку про доцільність синхронної ратифікації деяких
міждержавних процедур, а також про посилення координації діяльності делегацій України та Росії
в міжпарламентських об´єднаннях.
Сторони висловилися за можливість перегляду формату міжпарламентської співпраці після
виборів до Державної Думи у грудні ц.р., аби зробити її ще більш ефективною і за вдосконалення
механізмів взаємодії парламентських делегацій України і Росії у міжнародних парламентських
форумах.
Сайт ВРУ

30.11.2011 Україна і Росія мають і надалі активно розвивати
взаємовигідну співпрацю в гуманітарно-культурній сфері. На цьому
наголосили у середу Голова Верховної Ради України Володимир Литвин
і Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації
Валентина Матвієнко під час зустрічі у Києві
Україна і Росія мають і надалі активно розвивати взаємовигідну співпрацю в гуманітарнокультурній сфері. На цьому наголосили у середу Голова Верховної Ради України Володимир
Литвин і Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко під
час зустрічі у Києві.
«Нам важливо нарощувати співпрацю в гуманітарній сфері, бо ми багато втратили» - заявив
В.Литвин. При цьому він позитивно розцінив той факт, що гострі теми в історії наших країн нині не
педалюються, а обговорюються на рівні фахівців. «Головне - щоб говорили вчені, представники
творчої інтелігенції», - додав керівник парламенту.
На думку В.Литвина, добрі перспективи є у двосторонньої співпраці на рівні наукових установ
України і Росії, що дозволяє на високому рівні аналізувати, зокрема, процеси інтеграції.
Сторони також висловилися за подальшу активізацію міждержавних взаємин у освітній сфері.
В.Литвин і В.Матвієнко висловили думку про доцільність спільного відзначення і вшанування
пам"яті видатних особистостей, діяльність яких мала вагоме значення для обох держав.
Сайт ВРУ

01.12.2011 Питання розвитку міжрегіонального співробітництва було
одним з ключових під час зустрічі Голови Верховної Ради України
Володимира Литвина і Голови Ради Федерації Федеральних Зборів
Російської
Федерації
Валентини
Матвієнко
з
керівництвом
Житомирщини у четвер
Питання розвитку міжрегіонального співробітництва було одним з ключових під час зустрічі
Голови Верховної Ради України Володимира Литвина і Голови Ради Федерації Федеральних Зборів
Російської Федерації Валентини Матвієнко з керівництвом Житомирщини у четвер.
Як наголошувалося під час зустрічі, Житомирська область кілька років тому підписала угоду
про співпрацю з Брянською областю Росії. Нині готується до підписання аналогічна угода про
співробітництво між Житомирщиною і Смоленською областю Російської Федерації.
За словами голови Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Рижука, за останні
три роки імпорт російських товарів до регіону збільшився вдвічі - з 56 млн. доларів до 114 млн.
доларів, і тільки у цьому році приріст становить 34%. Житомирщина експортує до регіонів Росії
багато товарів і послуг, зокрема, будівельні матеріали, продукцію аграрно-промислового
комплексу.
Голови Верховної Ради України нагадав, що на Житомирщині працює близько 70 українськоросійських спільних підприємств, зауваживши: «Поки що ми беремо те, що лежить на поверхні».
«Якщо ж уважніше проаналізувати наші потенціали та можливості, я впевнений, можна буде
активізувати співпрацю між Житомирщиною та суб´єктами Російської Федерації, - сказав
В.Литвин. - На рівні парламентів ми будемо робити все, щоб міжрегіональне співробітництво
розвивалося». Керівник парламенту у цьому контексті висловився за необхідність проаналізувати і
вдосконалити відповідне законодавство обох країн, щоб уникнути розбіжностей. «Об´єднавши
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наші зусилля, ми можемо досягти кумулятивного результату, і не в останню чергу це стосується
наукоємних галузей і освіти», - наголосив він.
Як зазначила В.Матвієнко, регіони «краще знають, чим живуть люди, які їхні потреби, і тому
мають можливість пропонувати конкретні проекти, створювати спільні підприємства, задіяти
потенціал один одного».
Виступаючи перед депутатами всіх рівнів і громадськістю Житомирщини, В.Литвин наголосив,
що офіційний візит в Україну Голови Ради Федерації є підтвердженням того, що Україна у повному
обсязі поновила політичний діалог з Росією. «Взаємне відчуження, від якого обидві країни багато
втратили, вже у минулому», - сказав він.
В.Литвин і В.Матвієнко перебувають у Житомирській області у рамках офіційного візиту
Голови Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.
3.1.6. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ММО
Урядовий портал

22.11.2011 Вперше представника України обрано до керівного органу
Міжнародної морської організації

21 листопада у Лондоні відкрилася 27-а сесія Міжнародної морської організації (ІМО),
спеціалізованої установи ООН, яка об’єднує зусилля 170 держав-членів ООН і відповідає за правове
регулювання
широкого
спектру
питань,
пов’язаних
з
міжнародним
морським
судноплавством. Делегацію України на 27-ій сесії Асамблеї очолює Посол України у Великій
Британії, Постійний представник України при ІМО Володимир Хандогій.
Асамблея Організації на першому пленарному засіданні одностайно обрала Постійного
представника України при ІМО Віце-головою Асамблеї на період з 2011 до 2013 року. Вперше
представника України було обрано до головного керівного органу ІМО, що стало
наочним свідченням зростання авторитету і ролі України у діяльності Міжнародної морської
організації.
На порядку денному 27-ої сесії Асамблеї, яка продовжить свою роботу до 30 листопада, низка
важливих питань міжнародного співробітництва у галузі мореплавства, таких як: боротьба з
піратством, запобігання забрудненню моря та атмосфери з суден, технічного співробітництва.
Асамблея також ухвалить бюджет та Стратегічний план Організації на період до 2013 року.
Урядовий портал

22.11.2011 21-30 листопада українська делегація візьме участь у 27-й
сесії Асамблеї ІМО

Україна бере активну участь у роботі Міжнародної морської організації (ІМО): делегація
представників нашої держави візьме участь в 27-й сесії Асамблеї ІМО, яка проходитиме з 21 по 30
листопада поточного року у Лондоні (Велика Британія).
Українські представники візьмуть участь у розгляді, обговоренні, та прийнятті нових
обов’язкових та рекомендаційних документів ІМО та внесенні змін, доповнень до вже прийнятих
документів.
Крім того, у рамках заходу буде обрано нового Генерального Секретаря ІМО, що вступить у свої
повноваження з 1 січня 2012 року. На голосуванні Україна підтримуватиме кандидатуру
представника Японії – Коджи Секимізу.
Участь України в роботі Асамблеї ІМО є дуже важливою для нашої держави з огляду на
прийняття на національному рівні стандартів, встановлених документами ІМО, що сприятиме
підвищенню рівня компетентності національної морської галузі у сфері безпеки судноплавства,
захисту життя людини на морі та навколишнього природного середовища від забруднення
суднами.
У складі української делегації – директор департаменту державної політики в галузі морського
та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Володимир Севрюков, голова
Укрморрічінспекції Григорій Соболевський, радник, заступник Постійного представника України
при ІМО Костянтин Білляр та інші представники морської галузі України. Очолює делегацію
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і
Північної Ірландії, Постійний представник України при ІМО (з липня 2007 року по липень 2010
року - перший заступник Міністра закордонних справ України) Володимир Хандогій.
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РАДА ЄВРОПИ
Урядовий портал

22.11.2011 У МЗС України відбулась зустріч Міністра закордонних
справ України Костянтина Грищенка з Комісаром Ради Європи з прав
людини Томасом Хаммарбергом
22 листопада 2011 р. в МЗС України відбулась зустріч Міністра закордонних справ України
Костянтина Грищенка з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом Хаммарбергом, який
перебуває в Україні з плановим візитом у рамках своїх повноважень щодо оцінки стану реалізації
прав людини в країнах-членах Ради Європи та надання відповідних рекомендацій.
Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо ходу реформ, які здійснюються в Україні у
сфері забезпечення прав людини та верховенства права, зокрема у правовій та судовій сферах з
метою приведення їх до європейських стандартів.
Міністр закордонних справ України наголосив на тому, що посилення ефективної взаємодії
між інституціями Ради Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі перебуватиме у
колі особливої уваги майбутнього головування України в ОБСЄ в 2013 році.
Комісар РЄ високо оцінив діяльність українського головування в Комітеті міністрів Ради
Європи у сфері забезпечення захисту прав людини на Європейському континенті.
Візит в Україну Комісара РЄ з прав людини триватиме наступними днями, зокрема, окрім
проведення зустрічей у Києві Т.Хаммарберг планує відвідати Автономну Республіку Крим (24-26
листопада ц.р.), де матиме зустрічі з Головою Ради Міністрів та Головою Верховної Ради АР Крим.

СНД
Урядовий портал

28.11.2011 Відбулося перше засідання Консультативної ради з
захисту прав споживачів держав - учасниць СНД

У рамках реалізації Рішення Ради глав урядів СНД від 19 травня 2011 року щодо створення
органу галузевого співробітництва СНД у сфері захисту прав споживачів 24-25 листопада 2011 року
в м. Москва відбулось перше засідання Консультативної ради з захисту прав споживачів держав –
учасниць СНД, в якому взяли учать члени Ради, представляючи Україну, Республіку Арменія,
Республіку Білорусь, Республіку Казахстан, Киргизьку Республіку, Республіку Молдова, Російську
Федерацію, Республіку Таджикистан, а також представники Виконавчого комітету СНД і
Федеративної антимонопольної служби Росії.
Засідання Ради відкрив заступник Голови Виконавчого комітету – Виконавчого секретаря СНД
Дронь А.А., підкресливши велику соціальну значимість новоствореної Ради, робота якої призвана
об’єднати зусилля органів виконавчої влади та громадських організацій держав-учасниць СНД з
метою досягнення максимально ефективного захисту прав споживачів на основі комплексного
підходу до питань гармонізації законодавства, удосконалення механізмів досудового та судового
захисту прав споживачів, підвищення їх правової грамотності та подальшого розвитку споживчої
освіти.
Україну на засіданні Ради представляв Перший заступник Голови Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів Пшеничка О.В., який під час засідання виступив з доповіддю
щодо пріоритетів та особливості політики в сфері захисту прав споживачів в Україні. В своїй
доповіді Пшеничка О.В. окреслив напрямки співробітництва Держспоживінспекції України з
європейськими організаціями з питань захисту прав споживачів та ринкового нагляду та
відповідними органами держав – учасниць СНД; цілі, пріоритети та завдання адміністративного
реформування системи захисту прав споживачів, а також розглянув окремі аспекти державного
регулювання зазначеної сфери в Україні. Представник Держспоживінспекції України зазначив, що
одним із пріоритетних завдань діяльності інспекції є підвищення правової грамотності споживачів
за допомогою видавництва журналу «Споживча варта», випуску телевізійних програм та участі
керівництва та спеціалістів Держспоживінспекції України в урядовій телефонній «гарячій лінії», а
також розміщення на веб-порталі Держспоживінспекції України новин щодо діяльності системи
Держспоживінспекції України та інформації стосовно проектів регуляторних актів сфери захисту
прав споживачів і тощо.
Під час засідання Члени Ради одностайно обрали Головою новоствореної Ради Онищенка Г.Г.
– керівника Федеральної служби по надзору в сфері захисту прав споживачів та благополуччя
людини, який присвятив свій виступ актуальним питанням забезпечення захисту прав споживачів
в Російській Федерації та задачам, які стоять перед Росспоживнадзором та його територіальними
органами.
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За підсумками обговорень було прийнято цілий ряд важливих для всіх держав-учасників СНД
рішень, спрямованих на реалізацію відповідних положень Плану заходів з реалізації другого етапу
(2012-2015 роки) Стратегії економічного розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до
2020 року.

3.2. ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ
3.2.1. РОСІЯ
Урядовий портал

30.11.2011 Україна й РФ на урядовому рівні супроводжуватимуть
великі спільні проекти
Україна й РФ мають намір на урядовому рівні супроводжувати реалізацію великих спільних
проектів. Про це йшлося на зустрічі у Києві Прем'єр-міністра України Миколи Азарова з Головою
Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентиною Матвієнко.
"Особливо нас турбує реалізація великого проекту з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків на
Хмельницькій АЕС та будівництво підприємства з виробництва ядерного палива. В реалізації цих
двох масштабних проектів зацікавлені і Україна, і Росія. За великим рахунком, ці проекти могли б
уже втілюватись у життя", - заявив Глава українського Уряду.
Микола Азаров підкреслив, що реалізація зазначених проектів гальмується через
бюрократичні перешкоди. Для вирішення цих проблем він запропонував проводити консультації у
межах міжурядової українсько-російської комісії.
Прем'єр-міністр також підкреслив, що необхідно активніше співпрацювати у проекті спільного
підприємства з виробництва літаків сімейства АН.
Крім того, він пропонує особливу увагу приділити розвитку інфраструктурних проектів,
зокрема, запровадженню швидкісного залізничного сполучення між Україною і Росією та
будівництву сучасної автодороги Київ - Москва. Микола Азаров підкреслив, що Україна вже
завершила будівництво своєї частини автомагістралі, та закликав Росію розпочати будівельні
роботи на своїй території.
3.2.2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

УГОРЩИНА
Урядовий портал

29.11.2011 Україна збільшуватиме експорт сільгосппродукції до
Угорщини
Україна запозичуватиме досвід Угорщини під час проведення земельної реформи. Зокрема, це
стосуватиметься побудови земельного кадастру та визначення ролі держави у формуванні ринку
землі. Також дві держави поглиблять товарні відносини в аграрній сфері. Про це сьогодні, 29
листопада 2011 року, Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк та
Міністр національного розвитку Угорської Республіки Тамаш Феллеггі домовилися на Другому
засідання Міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічної співпраці в Одесі.
Протягом 2011 року товарообіг між Україною та Угорщиною виріс на 35% у порівнянні з
попереднім роком. У тому числі, обсяг експорту — на 64%, а імпорту — на 15%. За словами Миколи
Присяжнюка, це свідчить про те, що між двома країна склалися продуктивні стосунки.
«Наші країни зацікавлені у поглибленні двосторонніх відносин. Це зокрема стосується
експорту-імпорту сільськогосподарської продукції. Україна є традиційним експортером зернових
на ринки ЄС, у тому числі і до Угорщини. У зв’язку із цьогорічним рекордним врожаєм, ми
збільшуватимемо поставки. Також, ми експортуємо соняшникову олію. Загальний обсяг експорту
сільськогосподарської продукції складає приблизно 1 млрд $300 тисяч. І на відміну від усього
балансу торгівлі, тут ми маємо повний паритет між імпортом і експортом», — зазначив Микола
Присяжнюк.
Також делегації України та Угорщини обговорили перспективи співпраці у сферах
тваринництва, овочівництва, рослинництва, виноробства та ветеринарії. Зокрема, за словами
Тамаша Феллеггі, угорська сторона зацікавлена в створенні спільних проектів у галузі виноробства.
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«Для Угорщини важливий не тільки імпорт продуктів виноробства, але й робота над спільним
виробництвом. В Україні створені всі умови для успішного ведення такого виробництва і ми готові
співпрацювати та інвестувати фінанси в цю галузь», — повідомив Тамаш Феллеггі.
За результатами домовленостей був підписаний Протокол Другого засідання Міжурядової
україно-угорської комісії з питань економічного співробітництва. У ньому сторони окреслили
напрями подальшої співпраці, зокрема сільське господарство, промисловість, транспорт,
енергетика, екологія, а також перспективи подальшої торгово-економічної співпраці.
Урядовий портал

29.11.2011 Микола Присяжнюк:
Угорщиною сягне 4,5 млрд. дол.

Товарообіг

між

Україною

та

За 10 місяців 2011 року товарообіг між Україною та Угорщиною збільшився на 35% у порівнянні
з минулим роком. У планах двох держав збільшити цей показник вдвічі та досягти позначки 4,5
млрд $. Про це 29 листопада 2011 року Міністр аграрної політики та продовольства України
Микола Присяжнюк та Міністр національного розвитку Угорської Республіки Тамаш Феллеггі
повідомили на українсько-угорському бізнес-форумі в Одесі.
Україна та Угорщина мають багаторічний досвід ефективного торгово-економічного та
інвестиційного партнерства. За результатами трьох кварталів поточного року, експорт українських
товарів збільшився майже на 64%, а імпорт – на 15%.
«Україна активно експортує в Угорщину енергоносії, мінеральну сировину, устаткування,
сільськогосподарську продукцію. Але в наших планах досягнути обсягу експорту докризового
періоду 2007 року», - зазначив Микола Присяжнюк.
Міністр національного розвитку Угорської Республіки Тамаш Феллеггі зауважив, що наразі
пріоритетом для його країни є розвиток східного партнерства, у тому числі і з Україною. Головними
сферами співпраці стануть інформаційні технології, інфраструктура та сільське господарство.
«Ми готові фінансувати низку спільних проектів, а також інвестувати в українську економіку
близько 1 млрд. доларів. Тільки за таких умов ми зможемо повністю реалізувати свій географічний
та економічний потенціали», - поінформував Томаш Феллеггі.
Бізнес, на думку Миколи Присяжнюка, має відіграти ключову роль в укріпленні двосторонніх
зв’язків та розробити такі моделі співпраці, які б дозволили двом країнам закріпити свої позиції на
світовому ринку.
«Територіальні та економічні можливості наших держав мають бути ефективно використані
для посилення ролі на євроазіатському просторі. Ми вже продуктивно послуговуємося тим, що
Угорщина є членом ЄС, а Україна входить в зону вільної торгівлі з СНД. Тож ми можемо вільно
просувати свої товари на обидва ринки», - зауважив Микола Присяжнюк.

ФРАНЦІЯ
Урядовий портал

22.11.2011 Українсько-французька співпраця - запорука розвитку
вищої освіти обох держав
21 листопада 2011 року відбулася зустріч Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді
та спорту Євгена Суліми з Послом Французької Республіки в Україні паном Аленом Ремі. У зустрічі
також взяли участь представники Посольства та МОНмолодьспорту.
Євген Суліма від імені Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника засвідчив
повагу Посольству Французької Республіки в Україні і панові Послу та зазначив, що «Міністерство
завжди відкрите до співпраці та порозуміння».
Перший заступник Міністра підкреслив, що сьогоднішня зустріч з паном Аленом Ремі є
свідченням налаштованості української та французької сторін на результат.
Він також повідомив про існуючу співпрацю між Україною та Французькою Республікою у
сфері вищої освіти, зокрема, п’ятьспільних магістерських програм та проекти між українськими та
французькими університетами.
Зважаючи на участь Євгена Суліми на початку грудня в VI засіданні українсько-французької
міжурядової комісії з економічного співробітництва, Перший заступник Міністра звернув увагу
пана Посла на такі питання: активізація спільної роботи з гармонізації українських і французьких
магістерських програм; сприяння науковим школам обох держав щодо написання дисертацій під
українсько-французьким керівництвом та ін.
Сторони обговорили питання підписання у перспективі рамкової угоди про співпрацю в галузі
освіти та участі французьких вищих навчальних закладів в українській програмі зі стажування
студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників за кордоном.
Урядовий портал
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02.12.2011 Сергій Тігіпко назвав перспективні галузі торговельної
співпраці з Францією

Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з Францією. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр
України – Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко під час шостого засідання Спільної
українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Зокрема, за словами українського урядовця, хороші перспективи співпраці є у галузі сільського
господарства, енергетики, промисловості, транспорту, інфраструктури, туризму та освіти. «Сьогодні
ми провели досить результативну роботу. Переконаний, що наше засідання сприятиме розвитку
співпраці та розширенню переліку галузей, де можливе взаємовигідне співробітництво наших
країн», - заявив Сергій Тігіпко.
За результатами засідання сторони підписали Заключний протокол комісії, який передбачає
поглиблення співробітництва у сфері транспорту, інфраструктури, енергоефективності, охорони
здоров’я та освіти. Також було підписано Рамкову угоду про двостороннє співробітництво між
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Об’єднанням суспільного значення
Адетеф при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості та Міністерстві бюджету, державних
рахунків та державної реформи Французької Республіки.
Також під час візиту до Франції Віце-прем’єр-міністр України провів зустріч з Державним
секретарем з питань зовнішньої торгівлі Франції П’єром Леллушем. Урядовці висловилися за більш
активне залучення представників ділових кіл обох держав до напрацювання механізмів
покращення інвестиційного клімату в Україні та удосконалення двостороннього економічного
співробітництва.
3.2.3. ІНШІ КРАЇНИ СВІТУ

БРАЗИЛІЯ
Урядовий портал

22.11.2011 Україна та Бразилія за стратегічне партнерство у науковій,
космічній та військовій сферах

Україна та Бразилія виступають за поглиблення стратегічного партнерства, а також
активізацію співпраці у науковій, космічній та військовій сферах. Про це йшлося на зустрічі
Прем’єр-міністра Миколи Азарова з Міністром науки, технологій та інновацій Федеративної
Республіки Бризилія Алуізіо Меркаданте.
Микола Азаров висловив переконання у важливості розвитку двостороннього співробітництва
між Україною та Бразилією у різних напрямках. «Ми розглядаємо Бразилію як дуже серйозного
партнера. Наша взаємна робота сприятиме розвитку як України, так і Бразилії. А ми, державні
діячі, повинні все для цього робити», - зазначив він.
При цьому Глава Уряду наголосив на великих можливостях співпраці у космічній галузі, в якій
Україна є перспективним партнером, оскільки володіє науковими розробками та технологіями, а
також практичними здобутками. За словами Миколи Азарова, реалізація спільного
високотехнологічного проекту «Циклон-4» є тому підтвердженням. «Ми надаємо великого
значення цьому проекту… По суті, у світовій практиці – це один з небагатьох проектів, який
приведе до створення у вашій країні космодрому», - сказав Микола Азаров, наголосивши, що Уряд
значною мірою підтримує розвиток космічних технологій, відзначивши при цьому, що саме
ракетоносіями українського виробництва продовжує запускатися значна кількість супутників.
Водночас Прем’єр-міністр підкреслив, що для забезпечення розвитку космічної галузі
необхідна велика кількість спеціалістів, запропонувавши бразильцям навчатися в українських
вузах, які готують відповідних фахівців. Крім того, Микола Азаров звернув увагу свого
співбесідника на можливість бразильців отримати знання в Україні у сфері ІТ-технологій. «Це
високий рівень підготовки спеціалістів. Підтвердженням тому є те, що наші люди працюють у
провідних фірмах світу», - зауважив він, додавши, що Україна та Бразилія можуть взаємодіяти у
цілому ряді напрямків науки і техніки, в яких Україна має хороші досягнення.
Своєю чергою Міністр науки, технологій та інновацій Федеративної Республіки Бризилія
Алуізіо Меркаданте співпрацю у космічній галузі між країнами назвав стратегічною та висловив
зацікавленість щодо укладення відповідних договорів на 20-30 років з можливістю залучення
приватного сектору. Зокрема, він відзначив перспективність двосторонньої співпраці в реалізації
проекту «Циклон-4». «Ми визначили хронограму, за якою ракета має злетіти 15 листопада 2013
року. Це буде національне свято нашої Республіки. У цей час у Бразилії буде також відбуватися
світовий конгрес науковців. І таким чином було би створено гарну картину стратегічного
партнерства з Україною», - наголосив Міністр.
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Крім того, за його словами, Бразилія зацікавлена у підготовці кадрів у галузях високих
технологій та інженерній, зокрема за програмою «Навчання без кордонів».
Алуізіо Меркаданте також підкреслив, що Бразилія готова розвивати співробітництво у галузі
військової промисловості з можливістю налагодження спільного виробництва: «Україна володіє
високими технологіями і багатою історією у галузі оборони, і це партнер, який дає нам впевненість
на довгий термін».

ІНДІЯ
Урядовий портал

25.11.2011 Відбулася зустріч Міністра закордонних справ України
Костянтина Грищенка з Міністром торгівлі та промисловості Індії
Анандом Шармою
25 листопада 2011 р. відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Костянтина
Грищенка з Міністром торгівлі та промисловості Індії Анандом Шармою.
Під час бесіди було обговорено широкий спектр питань, що становлять взаємний інтерес,
передусім, подальшу активізацію двосторонньої торгівлі, а також, з огляду на позитивні приклади
українсько-індійського промислового співробітництва, розширення співпраці в машинобудуванні,
суднобудуванні, енергетиці, гірничо-видобувній промисловості та реалізації спільних
інфраструктурних проектів. Костянтин Грищенко відзначив готовність українських державних та
приватних структур взяти участь у низці національних інфраструктурних проектів на території
Індії.
Було наголошено на важливості проведення ближчим часом 4-го засідання Міжурядової
українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному,
промисловому і культурному співробітництву та першого засідання Робочої групи з питань
торгівлі. Окремо було підкреслено необхідність активізації співпраці з метою участі у спільних
проектах на ринках третіх країн.
А. Шарма висловив сподівання, що позитивна динаміка двосторонньої торгівлі дозволить
нашим країнам досягти п’ятимільярдного товарообігу вже до 2015 року. Він також повідомив про
свій намір відвідати Україну з офіційним візитом у 2012 році з метою започаткування діяльності
постійно діючої українсько-індійської ділової ради.

ІРАН

УНІАН

22.11.2011 МЗС: Україна підтримує резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану
Україна підтримує резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України
Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, на черговій сесії Ради керуючих МАГАТЕ було прийнято резолюцію щодо
ситуації навколо іранської ядерної програми.
«Зазначена резолюція повною мірою відповідає підходам України щодо врегулювання
іранської проблеми. Україна повністю підтримує зусилля МАГАТЕ та дипломатичні зусилля країн
групи «5+1», спрямовані на отримання належних гарантій стосовно мирного характеру іранської
ядерної програми», - сказав він.
За словами О.ДИКУСАРОВА, Україна вважає, що запорукою переведення іранського досьє у
русло звичайної діяльності агентства є надання Тегераном вичерпних відповідей стосовно усіх
нез`ясованих аспектів минулої ядерної діяльності, зокрема, тих, які можуть мати військову
спрямованість.
О.ДИКУСАРОВ відзначив, що Україна дотримується думки про необхідність повного
виконання Іраном резолюцій Ради безпеки ООН №1737, №1747, №1803, №1835 та №1929.
«Україна визнає невід`ємне право Ірану на мирне використання ядерної енергетики
відповідно до статті 4 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», - додав він.

КАЗАХСТАН
УНІАН

22.11.2011 Україна і Казахстан спільно ремонтуватимуть важку
бронетехніку
21 листопада у місті Семей (Республіка Казахстан) за участі українських фахівців запущено
виробничий цикл з повного капітального ремонту важкої бронетехніки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної корпорації «Укрспецекспорт».
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За даними прес-служби, реалізація проекту стала можливою в результаті підписання низки
контрактів про спільну діяльність у сфері ремонту бронетехніки між ДК «Укроборонпром» і ДК
«Укрспецекспорт» з української сторони і АТ "Національна компанія "Казахстан Інжиніринг" - з
казахської. У реалізації підписаних контрактів бере участь ДП "Львівський бронетанковий
ремонтний завод". Українська сторона поставила технологічне устаткування на бронетанковий
ремонтний завод АТ "Семей Інжиніринг" (м. Семей), що входить до складу АТ "НК "Казахстан
Інжиніринг".
Також укладено договори про поставки Україною запасних частин. Українські фахівці вже
приступили до надання технічної допомоги і навчання персоналу на заводі в м. Семей.
До кінця 2011 року планується проведення капітального ремонту 10 казахстанських танків Т-72.
Як зазначають в «Укрспецекспорті», наступного року військово-технічна співпраця з Україною
дозволить бронетанковоремонтному заводу в м. Семей наростити виробничі потужності для
повного виконання державного оборонного замовлення Казахстану у сфері ремонту бронетехніки.
«Роботу над цим проектом започаткували президенти України і Казахстану, підписавши
домовленості про військово-технічну співпрацю. Сьогодні ми реалізували частину з них. Це –
значний успіх, враховуючи те, що всі гостро відчувають наслідки недавньої економічної кризи. Цей
спільний проект розширить військово-технічну співпрацю з Казахстаном, у цілому посилить
позиції нашої країни в регіоні, і в перспективі відкриє нам нові ринки для експорту продукції,
виробленої спільно на АТ "Семей Інжиніринг", - цитує прес-служба слова генерального директора
ДК «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА.

КИТАЙ

Євроатлантична Україна

23.11.2011 Китай спокушає Україну кредитом "без головного болю"?
Китайська пропозиція надійшла по тому, як 18 листопада Міжнародний валютний фонд у
своєму звіті розкритикував брак структурних реформ в Україні. "Ключовий висновок пiсля аналiзу важливiсть вiдповiдального керiвництва, але немає чiткої вiдповiдi, як цього досягти в Українi", йдеться у звiтi. В результаті невиконання вимог МВФ, цього року Україна так і не отримає
запланованих раніше траншів багатомільярдного кредиту. На це прем'єр Азаров нещодавно заявив,
що уряд «не потребує зовнішньої фінансової допомоги».
Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський
сказав в інтерв'ю Deutsche Welle, що оцінювати доцільність будь-якого кредиту слід за двома
критеріями: які умови його надання та на що він буде використаний. Кредити МВФ, за словами
економіста, є найдешевшими у світі. Але містять в собі зобов'язання зі впровадження економічних
змін, які мають призвести до розв’язання нинішніх проблем з державними фінансами.
Непростий партнер
Натомість Китай, як зазначив експерт, "ніколи не був простим партнером". А його кредити, як
правило, місять в собі умову або закуповувати китайські товари, або використовувати китайські
технології чи китайську робочу силу. Наразі умови Пекіна невідомі, але, як вважає Бураковський,
марно сподіватися на те, аби він був адекватною заміною кредитів МВФ.
Економіст впевнений, що в українського уряду "є дуже велика спокуса використати позичені
кошти в ручному режимі, тим більше, що наближаються парламентські вибори". Але в подальшому
такі дії можуть обернутися новими проблемами, застеріг Бураковський. Він нагадав про гіркий
досвід Греції, яка свого часу також не встояла перед спокусою боргових коштів. "Захоплення
життям у борг заводить цілі країни у такі проблеми, які доводиться вирішувати довгі роки", –
попереджає економіст.
Слідами Лукашенка?
У вересні на пропозицію Китаю про фінансову допомогу пристав президент Білорусі Олександр
Лукашенко. Це сталося після того, як МВФ відмовив Мінську, за словами білоруського президента,
«з політичних мотивів». Пекін надасть уряду Білорусі кредит у мільярд доларів «для реалізації
спільних проектів». Жодних вимог щодо економічних реформ у Білорусі Китай не висуває. У
Мінську останнім часом називають китайців головними претендентами на приватизацію
стратегічних підприємств країни.
Урядовий портал

24.11.2011 Український поштовий блок виборов першу нагороду на
щорічному конкурсі поштових марок в Китаї

Цього року художній поштовий блок «Маяки України» (дизайн Надії Рудої, вид. 2010 р.) здобув
першість у номінації «Найкращий друк» у Десятому китайському щорічному опитуванні на
найкращу іноземну поштову марку.
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На блоці представлено шість українських маяків: Тарханкутський, Херсонеський,
Тендрівський, Павловський Передній, Санжійський та Іллічівський.
Тарханкутський та Херсонеський, побудовані у 1816 році, вважаються одними з найстаріших
маяків Чорномор’я. Тарханкутський маяк стоїть на місці, що через відмілини та підводні камені
завжди вважалось на Чорному морі найнебезпечнішим для мореплавців.
Тендрівський маяк встановлено в 1827 році на західному березі Тендрівської коси. Є відомості,
що вогні на цій косі запалювали ще давні греки, бо там часто гинули їхні кораблі.
Павловський Передній створний маяк побудовано на мисі Павлівському в 1863 році на
території фортеці, а в роки Великої Вітчизняної війни його навіть не було евакуйовано. Він служив
для оборони корабельної артилерії, після чого був погашений. Лише в 1952 році маяк було
відремонтовано та введено в дію.
Санжійський маяк побудовано в 1921 році. Він працював без перерв у роботі й жодного разу не
зазнав пошкоджень.
Вогонь на Іллічівському маяку було запалено 5 жовтня 1965 р. Відтоді й дотепер він справно
служить безпеці мореплавства на підходах до порту, хоч неодноразово піддавався навалам стихії.
На китайському конкурсі поштових марок українські поштові мініатюри, починаючи з 2005
року, постійно здобувають перемоги в різних номінаціях. Зокрема, зчіпка з трьох марок
«Наркотикам – ні», «Безпеці – зелене світло» та «Подай руку допомоги. Чужих дітей немає!»
(художниця Н. Гожая) виборола першість у номінації «Найкраща тема» у П’ятому китайському
щорічному конкурсі. Високу оцінку дістав і блок «60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні»
(художник В. Василенко), перемігши у номінації «Найкращий аркуш». У Шостому китайському
щорічному опитуванні на найкращу іноземну поштову марку (2007 р.) марковий аркуш
«Традиційні головні убори українських жінок» (дизайн В. Василенка, вид. 2006 р.) переміг у
номінації «Найкращий друк», а поштові марки «З Різдвом Христовим!» та «З Новим роком!»
(художниця Ю. Правдохіна, вид. 2008 р.) посіли першість у категорії «Найкращий дизайн» у
Восьмому китайському щорічному опитуванні на найкращу іноземну поштову марку (2009 р.). У
Дев’ятому конкурсі (2010 р.) за найкращий друк було відзначено поштовий блок «200-річчя від дня
народження Миколи Гоголя» (художник В. Таран, вид. 2009 р.), присвяченого одному з
найвидатніших письменників ХІХ ст.
Нагадаємо, цього року українська поштова марка «Кличко» (дизайн Наталії Фандікової)
ввійшла в десятку кращих марок світу 2010 року в номінації «Найцікавіші марки спортивної
тематики» за версією всесвітньовідомого філателістичного порталу www.stampnews.com . Крім
того, колекція українських поштових марок «Запрошуємо в Україну», яка була представлена в
офіційному класі VII Національної філателістичної виставки «Белфіла – 2011», рішенням журі
відзначена дипломом виставки та Великою пам’ятною золотою медаллю.

ЛІВАН

Урядовий портал

25.11.2011 У Бейруті відкрито перший українсько-ліванський бізнесфорум

25 листопада у рамках другого засідання українсько-ліванської комісії з торговельноекономічного співробітництва співголови цього двостороннього органу Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк та
Міністр економіки і торгівлі Лівану Ніколя Нахас відкрили перший українсько-ліванський бізнесфорум.
«Це непересічна подія в наших торговельно-економічних відносинах означає, що етап
знайомства закінчено і розпочинаються конкретні дії. Свідченням взаємної зацікавленості сторін у
конструктивному співробітництві є досить численна делегація українських ділових кіл. Основним
завданням на перспективу, за ради вирішення якого ми зустрілися у цієї залі, є збільшення
двостороннього товарообігу та інвестицій в економіку наших країн», – сказав відкриваючи захід
Анатолій Близнюк.
За його словами, Ліванська Республіка була і залишається для України надійним торговельним
партнером. Ліванський ринок залишається перспективним для української продукції та є
«воротами» до країн Близького Сходу, про що яскраво свідчить динаміка зростання
зовнішньоекономічних показників за останні роки. На переконання керівника Мінрегіону, ця
зустріч дозволить представникам бізнесу обох країн визначити сфери взаємних інтересів і
обговорити перспективи майбутньої співпраці. У цьому бізнесменам мають суттєво допомогти
налагодити взаємовигідне співробітництво рішення, напрацьовані комісією.
«Бізнес-форум – це добрий шанс започаткувати нові та розвинути існуючі контакти,
рекомендувати Комісії визначити перспективні напрями, над якими ми будемо працювати до
наступного спільного засідання. Впевнений, що за результатами роботи українські та ліванські
ділові кола знайдуть нові перспективні напрями співробітництва, суттєво розширять коло взаємних
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інтересів та значно інтенсивніше розвиватимуть вже існуючі проекти», – наголосив Анатолій
Близнюк.
Довідково:
Обсяг товарообігу між Україною та Ліваном постійно зростає та за 10 місяців поточного року
уже перевищив 1 млрд. дол. США, що у півтора рази більше за показники аналогічного періоду
минулого року. Більше 95% українського експорту складає продукція чорної металургії та зернових.
Близькосхідна країна з 4-мільйонним населенням інвестувала в економіку України близько 20 млн.
дол., з яких понад 11 млн. дол. – у сфери сільського та лісового господарства.
Перше засідання Міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного
співробітництва відбулося 29-30 листопада 2010 року у Києві. У рамках його проведення Міністр
економіки і торгівлі Лівану, співголова Комісії М.Сафаді зустрівся з Прем’єр-міністром України
М.Азаровим, Міністром закордонних справ України К.Грищенком та Міністром економіки України,
співголовою Комісії В.Цушком. Тоді перспективними напрямами для взаємовигідної співпраці
були визначені енергетика, сільське господарство, транспорт, водне господарство, фармацевтика,
банківська та інвестиційна сфера, туризм. Зокрема, сторони висловили думку, що позитивного
результату можна досягти шляхом поєднання промислових і аграрних потужностей України з
фінансовими та сервісними можливостями Лівану. Україна також висловила готовність сприяти у
вступі Лівану до СОТ.

ОАЕ
Урядовий портал

24.11.2011 ОАЕ зацікавлені інвестувати в українські авіабудування,
охорону здоров'я та туризм
“Абу-Дабі шукає нові стратегічні проекти для інвестицій в Україні, і це створює нову платформу
для інвестиційної діяльності в регіоні. Насамперед, ми зацікавлені в розвитку авіабудування, сфері
охорони здоров'я, сектору туризму. Більшість з цих секторів є також важливими для української
економіки”, - заявив 24 листопада член правління Торгово-Промислової палати Абу-Дабі Абубакер
Седдік Аль Кхурі, відкриваючи презентацію Національних проектів України в Об'єднаних
Арабських Еміратах, яка відбулась в рамках всесвітнього роуд-шоу.
Він назвав подальше поглиблення співпраці між країнами важливим і логічним зважаючи на
загальний вектор розвитку економіки Абу-Дабі: “Нас поєднує кілька десятиліть співробітництва. З
1992 року наші відносини розвиваються та покращуються. Цього року загальний оборот між
нашими країнами склав понад 500 мільйонів доларів США. Останнім часом ми відходимо від
нафтового пріоритету - частка прибутку від галузей, не пов'язаних з нафтовою, наразі складає
майже 30%, в порівнянні з 10% в попередні роки», - зауважив А.С.Аль Кхурі.
Нагадаємо, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
до кінця 2011 року презентуватиме інвестиційний потенціал України в ході роуд-шоу в 16
фінансових центрах світу. Презентації вже відбулися в Європі, США та тривають на Близькому
Сході.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ
Урядовий портал

23.11.2011 Микола Присяжнюк перебуває з робочим візитом у
Королівстві Саудівська Аравія
З 21 по 24 листопада 2011 р. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола
Присяжнюк перебуває з робочим візитом у Королівстві Саудівська Аравія.
У ході візиту заплановані зустрічі Миколи Присяжнюка з Міністром сільського господарства
Саудівської Аравії д-ром Фахдом Бальгунеймом; з Міністром фінансів Ібрагімом Аль-Ассафом,
генеральним
директором
державного підриємства «Grain Silos andFlour Mills Organization»
(закупівля зерна, зберігання у зерносховищах, підтримання резервного форду зерна, виробництво
муки) Валідом Аль-Херіджі.
Також Микола Присяжнюк відвідає компанії: «ARASCO» (сфера діяльності – імпорт в
Саудівську Аравію фуражного зерна, ячменю, кукурудзи. Виробництво продуктів харчування для
тваринництва), «Alrasheed Greenhouses» (вирощування овочів втепличних умовах), «Аль-Мараі»
(виробництво молочної продукції).
«Саудівська Аравія - це потенційно наші торгові партнери, інвестори та покупці, в першу чергу,
зернових, а також інших продуктів харчування та сільгосппродукції. У 2010 році товарообіг
сільськогосподарської продукції між нашими країнами збільшився майже у 1,3 рази і виключно за
рахунок експорту. Експортувалися: зернові та злаки, олія; яєчна продукція, тощо. Імпортувалися
переважно овочі, рослини та коренеплоди. За 9 місяців 2011 року експортовано зернових (пшениці,
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ячменю та кукурудзи) на суму 374,4 млн.дол.США або 1,5 млн. тонн у ваговому еквіваленті.
Українська Сторона готова і в подальшому нарощувати обсяги», - зазначив Микола Присяжнюк.
Урядовий портал

24.11.2011 Україна та Саудівська Аравія поглиблюватимуть
співпрацю у сфері сільського господарства та економіки
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк у вівторок, 22
листопада 2011 року, зустрівся з Його Королівською Високістю Принцем Наїфом Бін Абдулазізом
Аль Саудом, Спадкоємним принцем, Заступником Прем’єр-міністра, Міністром внутрішніх справ
Королівства Саудівська Аравія.
Під час зустрічі були обговорені питання, що складають спільний інтерес: шляхи поглиблення
співпраці між двома дружніми країнами, зокрема у сфері сільського господарства та економіки.
На зустрічі були також присутні Його Королівська Високість Принц Сауд Бін Наїф Бін
Абдулазіз, Голова Дівану Спадкоємного принца та його особистий радник, Й.В. Міністр фінансів др Ібрагім Бін Абдулазіз Аль-Ассаф, Й.В. Міністр сільського господарства д-р Фахд Бін Абдурахман
Бальгунейм, Й.В. Міністр транспорту д-р Джабарат Бін Еід Аль-Сурейсарі, та Й.В. особистий
секретар Спадкоємного принца проф-р Абдурахман Бін Алі Аль-Рубайані.
З української сторони у переговорах взяли участь Депутат Верховної Ради України,
відповідальний за питання сільського господарства, Григорій Калетнік та Посол України в
Королівстві Саудівська Аравія Петро Колос.

ТУРЕЧЧИНА
УНІАН

23.11.2011 Україна почне переговори про зону вільної торгівлі з
Туреччиною
Україна і Туреччина планують у грудні цього року провести перший раунд переговорів про
створення зони вільної торгівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Стамбулі сказав Надзвичайний і Повноважний
посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ, у ході роуд-шоу Національних проектів України
в Туреччині.
«Раніше вже відбулися чотири неофіційні консультації. В грудні, я сподіваюся, відбудеться
перший офіційний раунд переговорів», - сказав він.
На думку С.КОРСУНСЬКОГО, переговорний процес може зайняти 1-2 роки. «Деякі види
товарів потребуватимуть особливого підходу. Зокрема, сільськогосподарська продукція, метал,
добрива», - зазначив дипломат.
Україна також розраховує підписати договір про безвізовий режим із Туреччиною в ході
першого засідання українсько-турецької президентської ради, яке відбудеться наприкінці грудня
2011 року.
«Я думаю, ми підпишемо, буде скасовано короткострокові візи. Виходячи з потоку туристів, це
дуже вигідно для нас. Проте довгострокові візи, приміром, робочі, діятимуть і далі», - сказав
дипломат.
Як повідомлялося, в ході першого засідання українсько-турецької президентської ради Україна
і Туреччина мають намір підписати десять міждержавних угод. Зокрема, планується лібералізувати
правила автомобільного сполучення, вдосконалити правила авіасполучення, підписати договір про
взаємне визнання дипломів, активізувати співробітництво у сфері культури.
Урядовий портал

23.11.2011 Україна
співробітництво

та

Туреччина

поглиблюють

інвестиційне

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України працює,
щоб турецькі інвестори відчули нову якість співпраці та нові можливості на українському
ринку. Про це заявив Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними
проектами Владислав Каськів у Стамбулі під час відкриття презентації Національних проектів
України.
Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами
України підкреслив важливість співпраці між Україною та Туреччиною. «Вибір Туреччини для нас
є невипадковим, адже нас об’єднують стратегічні цілі. Мова йде, зокрема, про енергетичні проекти.
Україна та Туреччина мають дуже схожі ролі в своїх регіонах, і в Туреччини, і в України є спільний
великий динамічний ринок. Нас також об’єднує політичне партнерство. Все це свідчить про
важливість співпраці між нашими країнами», - сказав він та додав: «В Україні уважно стежать за
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тим, як Туреччина укріплюється в якості нового лідера регіону, і ми сподіваємось на посилення
зв'язків між нашими країнами».
При цьому Владислав Каськів наголосив, що презентація Національних проектів у Стамбулі
відбувається за місяць до українсько-турецької Президентської ради на найвищому рівні, що має
дати новий імпульс та відкрити нові інституційні можливості для двостороннього партнерства.
У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Сергій
Корсунський заявив, що за останній рік зафіксовано 30%-ве зростання в торговельному обороті між
Україною та Туреччиною. «Відносини між нашими країнами виросли від майже повної їх
відсутності до тісного партнерства, зокрема, з втіленням кількох важливих кроків: створення зони
вільної торгівлі та безвізового режиму між Туреччиною та Україною. Переконливим, хоча й
неофіційним аргументом на користь важливості нашої співпраці є той факт, що Україна є пунктом
призначення N1 для рейсів з аеропортів Стамбулу», - констатував він.
«Я впевнений, що ми можемо побудувати спільне майбутнє в регіоні. Наприкінці року
очікується офіційний візит Президента України до Туреччини, і ми сподіваємось, що результатом
стане подальше покращення двосторонніх відносин», - підкреслив Посол.
Довідково:
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами проводить роуд-шоу
– презентацію Національних проектів провідним представникам міжнародного бізнесу у 16
найбільших фінансових центрах світу, перший етап якого розпочався 31 жовтня 2011 року в
Лондоні, в штаб-квартирі ЄБРР та за підтримки Президента ЄБРР Томаса Мірова.
Презентації вже відбулись в Європі (зокрема, в Лондоні (31 жовтня), Відні (2 листопада),
Франкфурті (3 листопада)) та США (в Нью-Йорку (7 листопада), Хьюстоні (8 листопада), Чикаго (9
листопада) та Вашингтоні (10 листопада), Ель-Кувейті (14 листопада).
Реалізація роуд-шоу є одним із компонентів Інвестиційної реформи в Україні, основною метою
якої є активне залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, формування
позитивного інвестиційного іміджу України в світі, а також позиціонування України як провідного
фінансового, політичного та бізнес-центру у Східній Європі.
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