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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Новий російський газовий гамбіт, або кому Росія поставила 
«підніжку». 

 
Зима завжди сприяла воєнним і геополітичним перемогам Росії. Сьогодні театром  

активних дій для отримання таких геополітичних перемог стала газова сфера. Тож не випадково, 
що саме в зимовий сезон Росія розпочинає свої «газові»війни. Не винятком є і теперішня зима 
2012.  

Проти кого спрямована сучасна геополітична гра Росії газовою зброєю? Цей новий газовий 
дебют Росії нагадує гамбіт. Як відомо головне завдання в такій грі – отримати  за жертву 
матеріальну істотну позиційну перевагу у гострій і складній  позиційній боротьбі. Хто в цій грі 
виступає в якості жертви і в якості короля? Жертвуючи довірою європейських споживачів до 
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«Газпрому» Росія в черговий раз намагалась переконати ЄС в ненадійності України як транзитера, 
а отже в потребі будувати черговий обхідний «Південний потік» навколо неї. Європейцям такий 
гамбіт в умовах холодної зими зайвий раз нагадав про критичну залежність їхньої енергетичної 
безпеки від політики Росії. Така  гамбітна атака на європейців має зробити їх більш поступливими 
у відносинах з Кремлем 

Що ж до України то за весь час своєї незалежності вона так і не змогла  забезпечити своєю 
енергетичну безпеку. Саме цим і користується Росія, намагаючись контролювати Україну. Газові 
конфлікти між Україною та Росією – це серія економічних конфліктів між російським 
«Газпромом» та українським «Нафтогазом». Ключовим словом в даній дефініції є «економічні», 
що де факто не відповідає реальності, з якою стикається Україна.  Політичний тиск та 
інформаційна війна – одні із найголовніших атрибутів газових конфліктів.  2012 рік почався для 
України новою «газовою війною» з Росією, і у європейців знову виникло сильне відчуття дежавю  
2009 року. Тоді Європа свято вірила, що Україна – головний винуватець її проблем. В цьому році 
склалася аналогічна ситуація.  

Латентна фаза нових  газових конфліктів відбувалася протягом грудня 2011 – початку січня 
2012 року, коли українсько-російські переговори щодо перегляду контрактів між «Газпромом» та 
«Нафтогазом» зайшли у глухий кут. В січні «Газпром» був незадоволений тим, що Україна планує 
придбати в нього занадто мало газу, аргументуючи це неправомірністю таких дій і невідповідністю 
їх діючим контрактам. Але вдарили сильні морози, і разом з першими заявами про нестачу 
поставок газу Італією, Австрією, Словаччиною та Польщею розпочався етап ескалації конфлікту. 
Росія звинуватила Україну в тому, що остання «краде» газ, а «Газпром» навпаки збільшив 
поставку газу до Західної Європи.  І цей хід був дуже вдалим. Авторитет України на європейській 
арені остаточно підірваний.  

І хоча «Газпром» визнав, що насправді це вони знизили кількість поставок газу, але, ЄС в 
котрий раз запевнився в нестабільності та непередбачуваності як України, так і Росії, і знову 
підтвердив необхідність диверсифікувати поставки газу. Скоріш за все ЄС візьметься за ці 
програми з новими та подвоєними силами, хоча на даний момент особливого вибору немає. Зараз 
важко передбачити, яким чином цей стан речей відобразиться на Угоді про асоціацію між 
Україною та ЄС.  

Вихід із ситуації що склалася офіційний Київ вбачає у втіленні ідеї тристороннього 
консорціуму (ЄС – Росія - Україна). Але вже зараз очевидно, що Росія буде намагатися у будь-який 
спосіб відсторонити ЄС від переговорів тому, що не бажає робити цей процес відкритим та 
прозорим. Якщо припустити, що ЄС буде активно залучений до газових переговорів, це призведе 
до нових проблем в інших сферах двосторонніх відносинах України та Росії. РФ застосовує до 
України тиск та силу.  

У випадку програшу в газовій сфері, Росія знайде новий метод примусу. Одним із яскравих 
прикладів цього може виступати «сирна війна», яка є політичною, а не економічною помстою за 
газові проблеми і небажання України вступити до Митного Союзу. В свою чергу Європейських 
Союз, незважаючи на проекти формування власної енергетичної інфраструктури, на даний момент 
не може відсторонитися від вирішення конфлікту між Україною та Росією. ЄС, зробивши висновки 
в 2009 році, побудував спеціальні резервуари для зберігання газу, але їх недостатньо для 
забезпечення нормальної життєдіяльності. 

Для того, щоб подолати залежність Києва від Москви необхідно провести ряд хоча і 
непростих, але ефективних дій, таких як: диверсифікація джерел постачання енергоресурсів; 
пошук виробництва альтернативних джерел енергопостачання; запровадження енергозберігаючих 
технологій,  замкнутих циклів виробництва; деполітизація, детінізація діяльності російського 
капіталу, подолання корупції на всіх рівнях влади; детінізація української економіки.  

Натомість Київ розпочинає процес приватизації енергокомпаній, і не складно здогадатися, 
кому вони дістануться. Україна йде на поступки Росії, тим самим поступово «продаючи» свої 
національні інтереси та суверенітет.  

Україні необхідно визначити конкретну, чітку і жорстку стратегію 
співпраці з Росією, але при цьому намагатися не розмінюватися на 
короткотермінові преференції з боку східного сусіда. Потрібно усвідомити, що РФ 
в жодному разі не захоче «відпускати» таку підконтрольну територію якою є 
Україна.  

Загалом, всі газові конфлікти між Україною та Росією  свідчать про 
неймовірну залежність Києва від Москви, відсутність чіткої стратегії, 
слабкість та катастрофічну необхідність енергетичних реформ. 

 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 

Європейський простір 
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03.02.2012.Експерти: європейська політика щодо України – на три з 
мінусом 

На слабеньку трієчку оцінюють закордонну політику Європейського Союзу щодо «ширшої 
Європи», яка включає Україну, експерти з Європейської ради з закордонних стосунків, 
недержавного пан-європейського дослідницького центру. Вони говорять зокрема, що політика 
«Східного партнерства», частиною якої є Україна, була мало результативною, особливо у сфері 
прав людини і енергетичній політиці. А тим часом у США експерти радять своєму уряду почати 
вести діалог не з українським урядом, а з суспільством і сказати йому про те, що американці 
думають про зловживання в українській енергетиці. 

Експерти говорять, що завдяки більш скоординованим діям Європейському Союзу вдалося 
здійснити більший дипломатичний тиск на Київ, але це не дало конкретних результатів. Адже 
угоду про асоціацію, яка була вже практично готова, так і не вдалося підписати через ув’язнення 
колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.  

Особливу увагу експерти присвятили енергетичній співпраці ЄС із Україною, яка 
зобов’язалася лібералізувати свій ринок енергетики з 2015 року. Фахівці Європейської ради з 
закордонних стосунків вважають, що в майбутньому потрібно присвятити більше уваги і ресурсів 
цим важливим реформам, а також звернути особливу увагу на спротив з боку Росії.  

Ще більш відверто про українську енергетику висловився американський експерт з 
енергетичної політики з Центру зі стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чоу. 
Виступаючи під час конгресових слухань, він сказав, що українська газова галузь перетворилася на 
засіб збагачення для людей, наближених до влади, а нині вони довели ситуацію до такого стану, 
що Україна швидкими темами наближається до стану енергетичної небезпеки.  

«Різні державні газові активи захопили визискувачі, які наживаються на них. Ціни і 
регуляторні питання навмисно залишаються туманними, бо це створює якнайкращі умови для цих 
приватних інтересів», – заявив Едвард Чоу.  

Експерт з енергетичних питань також зауважив, що такою ситуація залишається впродовж 
всього періоду незалежності України, незалежно від різних президентів та урядів. На думку 
експерта, Україна ризикує втратити свою газову галузь і перетворитися на енергетичний придаток 
до Росії. І про це вже настав час говорити вголос не з українською владою, а з українським 
громадянським суспільством.  

«Якщо США та наші європейські союзники не байдужі до енергетичної вразливості 
України та її впливу на весь регіон, то про способи, як це виправити, потрібно говорити не лише 
українським лідерам, а голосно повідомити про це українському суспільству. Україна має досить 
активне громадянське суспільство, освічене населення і відносно вільну пресу, як на 
пострадянський простір»,– заявив Чоу.  

За його словами, приватні умовляння українських лідерів провести гостро необхідну 
енергетичну реформу, виявилися неефективними, й, можливо, навіть і контрпродуктивними.  

«Настав час зробити інвестицію у прямий діалог із українським народом, якщо ми 
вважаємо, що нам небайдуже енергетичне здоров’я цієї важливої країни», – підсумував 

американський експерт. 

 
Дзеркало тижня 

07.02.2012. Посол ЄС в Україні заявив, що європейські лідери уникають 
Януковича 

 Жозе Мануель Пінту Тейшейра вважає, що заклики лідерів ЄС до Віктора Януковича 
«не продовжувати рух нинішнім шляхом», не було почуто. 

Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра підтвердив інформацію про те, 
що європейські керівники останнім часом відмовляються зустрічатися з президентом Віктором 
Януковичем. 

При цьому Тейшейра зазначив, що за останні роки була достатня кількість зустрічей 
Януковича з керівниками ЄС та країн-членів ЄС на вищому рівні. 

«Але саме у 2011 році ми побачили, що всі заклики і прохання до президента Януковича — 
не продовжувати рух нинішнім шляхом, не використовувати правосуддя у політичних цілях для 
усунення політичних конкурентів, не було почуто. Тому, коли ти приходиш до висновку, що діалог 
не приносить плодів і ознак покращення ситуації в Україні немає, який в ньому залишається 
сенс?» — сказав він в інтерв'ю ЛІГАБізнесінформ. 

«Не мені вирішувати, коли лідери ЄС вважатимуть за необхідне зустрічатися. Я знаю, 
що є велике розчарування після інтенсивного діалогу і спроб врегулювати процеси, які почалися 
у країні», — додав Тейшейра. 

«Не мені вирішувати, яких знаків очікують лідери ЄС та країн-членів ЄС. Але як мені 
видається, вони чекають на чіткі сигнали про розворот у протилежному напрямку ганебних 

http://news.dt.ua/tags/european-union-eu
http://news.dt.ua/POLITICS/yanukovich_schitaet_put_v_evrosoyuz_bezalternativnym_-96912.html
http://news.dt.ua/POLITICS/yanukovich_schitaet_put_v_evrosoyuz_bezalternativnym_-96912.html
http://liga.net/
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процесів, які Україна демонструвала світові. Щодо Тимошенко, Луценка та інших. Це мають бути 
видимі ознаки змін в Україні», — пояснив дипломат. 

Нагадаємо, днями Віктор Янукович заявив, що Європа відклала «українське 
питання» з внутрішніх економічних причин. 

«Сьогодні Європа більше займається проблемами економічної кризи, і українське питання 
відкладено», — зазначив президент. 

Окрім того Віктор Янукович заявив, що єдиною перешкодою на шляху євроінтеграції 
України є ситуація навколо екс-прем'єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії 
Тимошенко. 

 
УНІАН 

08.02.2012. Сікорський: текст угоди між ЄС та Україною буде готовий за 
кілька тижнів 

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський вважає, що текст 
Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде готовий протягом найближчих 
тижнів. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з 
міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком сьогодні у Києві. 

«Текст угоди остаточно буде закритий протягом найближчих тижнів. З інформації, яку я 
маю, торгова частина угоди про асоціацію уже закрита, а політична, сподіваюся, до березня також 
буде вирішена», - сказав він. 

На думку Р. Сікорський, Україна ще до підписання цієї угоди має запроваджувати її 
положення. 

«Я би пропонував, щоб Україна, не чекаючи остаточного підписання цієї угоди, все ж таки 
запроваджувала в себе елементи цього документу», - сказав він. 

Як підкреслив Р. Сікорський, іміджу України дуже зашкодила якість судового процесу над 
екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. 

 
 

Ukrainian European Perspective 

10.02.2012. Європейські парламентарії запросили Карпачову 
поговорити про те, що перешкоджає інтеграції України до ЄС 

Голова делегації Європейського парламенту при Комітеті з парламентського 
співробітництва ЄС-Україна Павел Коваль запросив Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини Ніну Карпачову поговорити про те, що перешкоджає інтеграції України до 
Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. 

Зокрема, у листі Омбудсману П.Коваль запрошує її на зустріч "для обговорення шляхів 
подолання існуючих перешкод у європейській інтеграції України". Він наголошує, що європейські 
парламентарії з особливою довірою ставляться до позиції українського Омбудсмана і високо 
оцінюють її "дієву участь у просуванні діалогу між Україною та Європейським Союзом". 

Віце-голова Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, другої за чисельністю (185 
депутатів) групи Європейського парламенту Лібор Ручек також надіслав Н.Карпачовій лист із 
запрошенням відвідати Європарламент. "Варто обговорити ситуацію в Україні з огляду на Вашу 
щорічну доповідь, яку було цими днями представлено у Верховній Раді… Ви присвятили свою 
діяльність захисту прав людини, що ми вважаємо важливим елементом процесу євроінтеграції 
України", – зазначається у зверненні. 

 
Радіо Свобода 

10.02.2012. Польща – останній бастіон України в ЄС?  
Проблеми демократії в Україні, консульські питання, підготовка до футбольного Євро-2012 

– ці проблеми обговорив у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з 
очільниками України. На тлі заяв європейських дипломатів і політиків про ймовірність ізоляції 
України через згортання демократії, візит Сікорського оглядачі у Києві та Варшаві вже назвали 
дружньою підтримкою українського суспільства. Саме суспільства, але аж ніяк не влади.  

Міністра Сікорського у Києві супроводжували керівники всіх департаментів Міністерства 
закордонних справ Польщі, які разом із українськими колегами займалися питанням підготовки 
до футбольної першості Європи, розв'язанням окремих консульських проблем та проблем у 
торговельно-економічній сфері. 

Після зустрічей із Президентом України Віктором Януковичем і міністром закордонних 
справ Костянтином Грищенком, Радослав Сікорський заявив: "Я говорив українським політикам 
про відсутність політичних умов в Україні, необхідних для підписання Угоди. Я нагадав, наскільки 

http://news.dt.ua/POLITICS/yanukovich_dumaet,_chto_evropa_otlozhila_ukrainu_iz-za_krizisa-96819.html
http://news.dt.ua/POLITICS/yanukovich_dumaet,_chto_evropa_otlozhila_ukrainu_iz-za_krizisa-96819.html
http://news.dt.ua/POLITICS/yanukovich_schitaet_timoshenko_edinstvennym_prepyatstviem_na_puti_ukrainy_v_es-96786.html
http://news.dt.ua/POLITICS/timoshenko_v_kolonii_gotovit_spiski_kandidatov_v_deputaty_rady-96746.html
http://news.dt.ua/POLITICS/timoshenko_v_kolonii_gotovit_spiski_kandidatov_v_deputaty_rady-96746.html
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сильно зашкодила іміджеві України якість судового процесу у справі Юлії Тимошенко. Адже Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС – це насамперед перебудова судової системи, впровадження 
європейських демократичних норм у судочинство". 

За словами польського міністра, українській владі не вдалося переконати міжнародну 
спільноту у демократичності, незаангажованості процесу над Юлією Тимошенко. 

"Як би мене запитали, чи українській владі вдалося переконати світову думку, що рішення 
суду по справі Юлії Тимошенко було демократичним, – я би відповів: ні!", – зазначив Сікорський. 

 
Українські урядовці обіцяють провести реформи якнайшвидше 
Без належного реформування судочинства та правоохоронних органів Україні не вдасться 

підписати Угоди про асоціацію з ЄС. Про це говорять і в Києві, і в Брюсселі, і у Варшаві. Офіційні 
особи України обіцяють провести реформи якнайшвидше. Так, глава МЗС України Костянтин 
Грищенко нагадав польському колезі, що незабаром Верховна Рада розглядатиме проект нового 
Кримінального кодексу. 

При цьому Грищенко зауважив: "Демократичний процес передбачає, серед іншого, 
відповідальність усіх перед законом. Усі рівні перед законом. Чи ти колишній, чи нинішній член 
або глава уряду – маєш відповідати так само, як і пересічний українець. Ми усвідомлюємо 
необхідність реформування різних сторін нашого життя. У тому числі й реформування судової 
системи та відповідного законодавства". 

Після обговорень процесу реформ в Україні, польські та українські дипломати 
обговорювали консульські, чи то візові проблеми. Так, Польща має намір відкрити консульство в 
Донецьку, а до кінця року планує підписати з Україною договір щодо скасування плати за 
національні візи. Також міністр Сікорський пообіцяв, що для належної підготовки і проведення 
футбольного чемпіонату Європи, консульства Польщі працюватимуть у дві зміни. 

 
Співпраця залежить від політичного і правового клімату в Україні – експерти 
Польща має намір підтримати проекти, які сприяють розвиткові громадянського 

суспільства, це одне з положень ініційованої Польщею та Швецією програми "Східне партнерство", 
нагадав міністр Сікорський. 

Експерти ж вважають, що подальша співпраця двох країн-сусідок залежить від політичного 
та правового клімату в Україні. 

Так, польський політолог Анджей Бжезицький стверджує, що за умов економічної кризи в 
ЄС поляки не зможуть приділяти велику увагу Україні, проблемам її демократичного розвитку. А 
його колега з Києва Павло Жовніренко констатує: "Польща зараз – це останній бастіон України. 
Вона завжди була нашим адвокатом, але ж не можна нескінченно захищати те, що не може себе 
самостійно захистити, насамперед через недолугу внутрішню політику!" 

А отже, поліпшення відносин між Україною та Польщею залежить здебільшого від 
української сторони, зазначають експерти. 

 
Українська правда 

13.02.2012. Асоціація з ЄС неможлива, поки лідери української опозиції 
сидять у в'язницях – посол Великобританії в Україні 

Країни ЄС не допустять підписання Угоди про асоціацію з Україною, поки лідери опозиції 
залишаються ув'язненими і не можуть займатися політикою. Про це пише посол Великобританії в 
Україні Лі Тернер у блозі на "Українській правді". 

"Якщо лідери опозиції, ув'язнені у результаті недосконалих судових процесів, не будуть 
звільнені і не отримають можливості брати участь у політичній діяльності, то малоймовірно, що 
Угода про асоціацію буде підписана або ратифікована", – зауважив посол. 

За його словами, вимоги всіх урядів країн-членів ЄС мають бути виконані до того, як можна 
буде підписувати Угоду про асоціацію з Україною. 

Крім того, за словами посла, перш ніж Угоду про асоціацію можна буде ратифікувати, 
необхідно задовольнити вимоги всіх парламентів країн-членів ЄС, включно з Хорватією як 
державою-кандидатом та Європейським парламентом. 

"Тому виглядає малоймовірним, що якийсь із цих етапів відбудеться, поки лідери опозиції 
залишаються ув'язненими і не можуть займатися політикою", – зауважив Тернер. 

"Таким чином, ці важливі угоди як найважливіший інструмент здійснення європейської 
інтеграції України не почнуть діяти", – додав він. 

За словами Тернера, українські чиновники даремно сподіваються, що елементи Угоди про 
асоціацію та Угоди про зону вільної торгівлі можна буде ввести в дію попередньо, на тимчасовій 
основі без підписання і ратифікації. 

"На практиці це також виглядає малоймовірним", – додав посол. 
Нагадаємо, що у грудні Євросоюз відмовився підписувати з Україною вже готову Угоду про 

асоціацію через згортання демократії в країні. 
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Європейський простір 

01.02.2012. Єврокомісар: Модернізована українська ГТС буде 
ефективніша, ніж російський газогін через Чорне море 

Українська газотранспортна система, модернізована тристороннім консорціумом за участі 
України, Росії і Європейського Союзу, буде ефективніша, ніж будівництво цілої нової системи 
газогонів « Південний потік» через Чорне море, яку готує Росія, заявив сьогодні на прес-
конференції в Брюсселі єврокомісар із питань енергетики Ґюнтер Еттінґер. 

Коментуючи багаторічні наміри про створення тристороннього газотранспортного 
консорціуму, єврокомісар наголосив, що дійсно б підтримав його, «якщо в довгостроковій 
перспективі були б чіткі відносини між Україною та ЄС, Україною і Росією плюс тристоронній 
формат».  

Він пов’язав цей тристоронній формат із модернізацією української ГТС. «Ми вважаємо, 
що в разі вкладення інвестицій газотранспортну систему можна поліпшити та модернізувати», – 
заявив він. 

Водночас єврокомісар особливо наголосив на тому, що тристоронній діалог із цього 
питання може відбутися лише на основі європейського законодавства, згідно з яким регулюється 
внутрішній енергетичний ринок ЄС. 

Г. Еттінґер також нагадав, що Україна є членом Енергетичного співтовариства, у зв’язку з 
чим він очікує, що російська сторона «поважатиме взяті Україною зобов’язання».  

Росія висловлює зацікавленість у власному контролі над українською ГТС, даючи знати, що 
в обмін може на певних умовах знизити ціну на свій газ для України. Київ поки виключає таку 
угоду.  

Росія також відкидає норми Енергетичного співтовариства, які, серед іншого, не 
допускають перебування газовидобувних потужностей і газорозподільчих мереж в одних руках, 
чого прагне російський «Газпром». 

 

УНІАН 

01.02.2012.Янукович хоче реалізації домовленостей з ЄС з модернізації 
ГТС 

Президент України Віктор Янукович закликає європейців взяти участь в модернізації 
української газотранспортної системи. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 48-й Мюнхенській 
конференції з питань безпеки. 

Він зазначив, що вже впродовж багатьох років Україна є надійним транзитером 
природного газу до Європи, на сьогоднішній день близько 70% російського газу поставляється в 
країни Євросоюзу трубопроводами України. При цьому, Президент відзначив, що потенціал 
національної газотранспортної системи зараз використовується лише на дві третини. 
Він нагадав, що одночасно Україна має наймогутнішу в Європі систему підземного зберігання 
природного газу, що складається з 13 сховищ загальною активною місткістю близько 32 млрд. 
кубометрів. 

”Тому я переконаний, що збереження цього ефективного, надійного і зручного маршруту в 
належному технічному стані та його максимальне комерційне використання – на користь всіх 
учасників європейського енергетичного ринку”, - сказав В. Янукович. 

”У зв`язку з цим ми розраховуємо на реалізацію нашими європейськими партнерами і 
міжнародними фінансовими організаціями домовленостей про участь в модернізації 
газотранспортної системи України, зокрема, досягнутих на міжнародній конференції Україна-ЄС 
в Брюсселі 23 березня 2009 року”, - сказав він. 

Водночас, повідомив Президент, що в липні 2011 року Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» за власні кошти вже почала роботи з реконструкції першої лінії газопроводу 
«Уренгой-Помари-Ужгород». 

”Відзначу також, що проведений експертами аналіз підтвердив ефективність і 
життєздатність української ГТС, зокрема, з екологічного погляду”, - наголосив він. 

 
УНІАН 
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01.02.2012. Україна отримає допомогу на енергоефективність 
Європейський Союз виділить Державному агентству з енергоефективності і 

енергозбереження України 2,8 млн. євро на проект технічної підтримки. 
Про це йдеться у повідомленні прес-служби представництва ЄС в Україні, переданому 

УНІАН. 
Згідно з повідомленням, метою цього проекту є посилення можливостей 

Держенергоефективності для стимулювання співпраці в галузі енергетичної співробітництва між 
Україною і ЄС, зокрема з метою належного виконання умов використання траншів Програми 
підтримки державної політики, які направляються на розвиток сфери енергоефективності. Усього 
в рамках програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі 
енергоефективності і відновлюваних джерел енергії» ЄС виділив Україні 63 млн. євро. 

Проект технічної допомоги Держенергоефективності розрахований на 3 роки і може бути 
продовжений при необхідності. Проект виконується Консорціумом на чолі з компанією Human 
Dynamics (Австрія). 

 
УНІАН 

01.02.2012. «Нафтогаз» пропонує дати Європі те, що недодає «Газпром» 
Росія за рахунок України намагається компенсувати недостачу газу для споживачів 

Європи. 
Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. 
Він також відзначив, що спроба Росії розв`язати третю газову війну виявилася «досить погано 
підготовленою». 

«Якщо в 2009 році Європа свято увірувала в те, що Україна є головною причиною зупинки 
транзиту газу, то у 2012 році - тримає руку на пульсі подій. Згідно із заявою прес-секретаря 
Єврокомісії Марлен Хольцнер, скорочення поставок російського газу відбувається через холодну 
зиму в Росії, яка сама зараз потребує більшого об`єму газу. А представник «Газпром експорту» 
вважає, що завищені запити Європи на поставки російського газу – не більше, ніж 
понадконтрактні хотілки», - відзначив В.Землянський. 

Україна у цій ситуації, підкреслив експерт, сама відчуває недостачу у поставках 
російського газу, який також поставляється за заявками. 

«З початку лютого «Нафтогаз» просив 150-160 млн. кубометрів на добу, задовольнялися ж 
ці заявки лише на 20%. Так, 2 лютого "Газпром" поставив 410 млн. кубометрів газу, з яких 385 
млн. призначалися Європі. Недостатні 100 млн. кубів Україна компенсувала за рахунок сховищ, 
але тоді навіщо було обвинувачувати нас в понадконтрактних об`ємах споживання? Відповідь 
проста – щоб виправдати недостачу ресурсу, який було направлено на внутрішні потреби 
споживачів у РФ», - заявив В. В.Землянський. 

При цьому він підкреслив, що у разі потреби, Україна зможе компенсувати європейським 
споживачам об`єми газу, які недопоставляються Росією. 

«Виходячи з об`ємів газу, що знаходяться в сховищах, Україна може абсолютно спокійно 
запропонувати Європі компенсувати недостатні об`єми російського газу. Тоді Євросоюзу згодом 
буде дуже складно погоджуватися на продовження будівництва обхідних Північного і Південного 
потоків, оскільки наступної аномально холодної зими рятівних українських сховищ газу просто не 
буде у системі забезпечення Європи російським газом», - відзначив експерт. 

 
Ukrainian European Perspective 

06.02.2012.Єврокомісар з енергетики Ґюнтер ЕттінҐер, схоже, має 
сумніви з приводу ефективності української ГТС 

Під час дискусії в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки, що відбулася 3 
лютого, президент Янукович переконував присутніх в ефективності української ГТС. Єврокомісар 
з енергетики Ґюнтер Еттінґер, схоже, має сумніви з цього приводу. 

"Протягом багатьох років Україна залишається надійним транзитером газу в Європу", 
переконував Янукович. Вихваляючи "надійний, ефективний та зручний" маршрут 
транспортування газу через Україну, він висловив жаль щодо того, що нині українська 
газотранспортна система використовується лише на дві третини її потужності, поставляючи 
транзитом до Євросоюзу близько 70% російського газу. "Ми розраховуємо на реалізацію нашими 
європейськими партнерами, міжнародними фінансовими організаціям домовленостей участі в 
модернізації газотранспортної системи України, зокрема, досягнутих на мiжнароднiй конференцiї 
Україна-ЄС у березнi 2009 року", – заявив Віктор Янукович. 

Крім того, український президент розповів, що він вже багато років виступає за 
тристоронні переговори та домовленості між постачальниками газу, країнами-транзитерами та 
споживачами, вочевидь, намагаючись таким чином пом'якшити нещодавні закиди єврокомісара 
Еттінґера з приводу провадження Україною двосторонніх переговорів з Росією без належного 
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інформування Брюсселя. На завершення свого виступу Янукович не забув поскаржитися на 
зависокі ціни на російський газ, зауваживши, що нині Україна мусить купувати вдвічі більше газу, 
ніж потребує, та витрачати майже третину свого бюджету на його оплату. 

Відразу після виступу українського президента Карл Більдт передав слово Ґюнтеру 
Еттінґеру, нагадавши про актуальні скарги окремих європейських країн на нестачу газу в 
газопроводі. Однак єврокомісар жодним словом у своєму виступі не згадав Україну чи Росію, не 
захотів навіть сказати кілька звичних фраз про "центральну роль України у гарантуванні 
енергобезпеки ЄС". Натомість Еттінґер говорив про майбутні поставки електроенергії з Африки та 
інші далекі від проблем української ГТС теми. Брюссельський гість заявив лише, що в інтересах 
Європейського Союзу, щоб його оточували стабільні та безпечні для довкілля енергосистеми. 

Утім, зрештою висловитися з приводу України єврокомісару таки довелося: присутній у 
залі Арсеній Яценюк звернув увагу учасників дискусії на те, що говорити про енергозабезпечення, 
не згадуючи Україну та Росію, не можна, а також відкрито заявив про диктатуру сусідньої Росії на 
ринку енергетики, викликавши стримані оплески публіки. Яценюк попросив Еттінґера висловити 
свою думку з приводу ролі України в майбутній спільній європейській енергополітиці. 

"Наша політика полягає в диверсифікації джерел енергії та транспортних шляхів, – 
зауважив єврокомісар Еттінґер. – Нам потрібно буде більше газу, і ми сподіваємося, що південний 
коридор, наприклад, з Азербайджану, у 2017 році зможе постачати паливо на європейський 
ринок. Ми сподіваємося на партнерство з Росією, але нам необхідні й додаткові джерела, як, 
приміром, Норвегія чи Алжир. Тобто ми вже диверсифікуємо ринок, а Україна – європейська 
країна і безпосередній сусід Брюсселя, так само як і Москви". Щодо газотранспортної системи 
України, то, натякнув Еттінґер, "можливо, наступного року можна буде щось і модернізувати", але 
Євросоюз більше покладається на "Південний потік" та "Північний потік", дав зрозуміти 
єврокомісар. 

"Ми мусимо визнати, що існує і система газотранспортних шляхів через Україну, і ми 
охоче використовували б їх, якби вони були більш ефективними", – заявив Еттинґер. Єврокомісар 
не виключив, що Україні можуть надати фінансову підтримку, аби допомогти їй надалі 
"європеїзувати" свою енергетичну політику. 

 

ЕКОНОМІКА 

 
Європейський простір 

03.02.2012. Європейський Союз виділив фінансову допомогу 
внутрішнім військам Міністерства внутрішніх справ України 

Європейський Союз виділив допомогу внутрішнім військам Міністерства внутрішніх справ 
України (МВС) у розмірі 1,55 млн євро для підвищення ефективності правоохоронних органів 
України в забезпеченні прав і свобод громадян. Про це повідомили з посиланням на 
Представництво ЄС в Україні 

Кошти виділені в рамках проекту Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського 
порядку внутрішніми військами МВС України. Цей проект сприятиме проведенню структурних 
реформ у правоохоронних органах України шляхом впровадження кращих європейських і світових 
практик, забезпечуючи верховенство права в Україні. 

До складу консорціуму країн ЄС, які втілюватимуть проект, входять Франція і Румунія.  
«Проект Твіннінг пропонує різноманіття європейського досвіду: як з боку «нових» членів ЄС, так і 
європейських держав з традиціями правоохоронної діяльності», - наголошується в повідомленні.  

Твінінг є інструментом ЄС з інституційного розвитку та підтримки країн, що входять в 
програму Європейського сусідства та партнерства (ENPI) 

 
Ukrainian European Perspective 

07.02.2012.Тейшера пояснив, чому ЄС більше не допомагає Україні 
грошима 

Припинення фінансової допомоги Євросоюзу Україні пов'язано з нездатністю української 
влади її адмініструвати. "Вона (заморозка фінансування) пов'язана з нездатністю української 
влади ... приймати законодавство, засноване на стандартах ЄС, дотримуватись європейських 
процедур, в тому числі процедур і стандартів фінансового менеджменту", – зазначив Тейшейра. 

Посол підкреслив, що, зокрема, мова йде про реформу держуправління. "У нас є програма 
на EUR 70 млн, присвячена реформі держуправління. Ми працювали за цією програмою кілька 
років", – зазначив посол. 

При цьому, за словами Тейшейри, закон про держслужбу, прийнятий українським 
парламентом і підписаний президентом Віктором Януковичем, не відповідає європейським 
стандартам. 
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"Ми наполягали на тому, що він не повинен бути підписаний. Тепер ми призупинили 
програму на EUR 70 млн, тому що не можемо здійснювати її, коли навіть основне законодавство 
не відповідає нашим стандартам", – підкреслив посол ЄС. 

Дзеркало тижня 

10.02.2012.ЄС: Україна не зможе суміщати зони вільної торгівлі з СНД і 
Євросоюзом 

В Євросоюзі вважають, що зона вільної торгівлі з ЄС несумісна з Митним союзом. 
Зона вільної торгівлі з СНД і Євросоюзом неможлива. Таку думку в інтерв'ю «5 каналу» 

заявив голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. 
 Тейшейра вважає нонсенсом ситуацію, коли перемовини про зону вільної торгівлі з ЄС 

завершено, угода готова, але досі не підписана. 
 «Євросоюз послідовно і з самого початку заявляв, що поглиблена і виняткова ЗВТ, яка 

передбачає значну інтеграцію України з ЄС, несумісна з угодою про зону вільної торгівлі з 
країнами СНД і Митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном», — зазначив він. 

 Як повідомлялося, президент Віктор Янукович на відкритті неформального саміту голів 
держав СНД у Москві в кінці грудня запропонував синхронно ратифікувати державами-членами 
СНД угоди про створення зони вільної торгівлі. 

 Як повідомив у свою чергу голова Верховної Ради Володимир Литвин, зараз договір про 
ЗВТ з СНД проходить обговорення у національних парламентах інших держав щодо проведення 
синхронної ратифікації. 

 При цьому він спрогнозував, угоду може бути винесено на голосування орієнтовно у 20-х 
числах лютого. 

 Нагадаємо, що Кабмін прийняв відповідний законопроект ще 9 листопада. Тоді ж у 
розпорядження ZN.UA потрапив текст документа. Згідно з ним, у разі підписання договору про 
ЗВТ з СНД очікувалося додаткове зростання обсягів випуску: сільського господарства — на 3,86%; 
харчової промисловості — на 3,36%; легкої промисловості — на 3,11%; металургійного виробництва 
та виробництва готових металевих виробів — на 4,2%; хімічної та нафтохімічної промисловості — 
на 4,75%; машинобудування — на 7,19%. 

 В цілому в економіці після набуття чинності даного договору очікується позитивний вплив 
на рівні близько 3-3,5% обсягу випуску в цілому, ВВП - на рівні 2,5%, тобто приріст ВВП складе 
близько 37,5 млрд грн. 

 
Дзеркало тижня 

13.02.2012. Посол ЄС підтвердив призупинення допомоги Україні з 
низки програм 

Європейський Союз призупинив допомогу Україні за деякими програмами, заявив голова 
представництва Євросоюзу в Києві Жозе Мануель Пінту Тейшейра в інтерв'ю "5 каналу". 

"Мені важко оцінити нашу допомогу в кількісному відношенні. Можу сказати, що півтора-
два роки тому Україна показувала дуже добрий результат щодо використання допомоги, яку їй 
надавав ЄС, і допомоги, яка надавалася через інструменти Європейської політики сусідства", – 
сказав посол. 

За його словами, за останні півтора року з'явилися проблеми, пов'язані з використанням 
цієї допомоги. 

"Нині менш зрозуміло, як відбувається координація всієї діяльності, пов'язаної з 
використанням допомоги ЄС, зі збільшенням кількості адміністративних перешкод та іншими 
складнощами", – сказав посол. 

Він додав, що йдеться і про ухвалення законодавства, яке "не відповідає тій допомозі, яку 
надає ЄС", зокрема закону про держслужбу.  

За словами дипломата, ЄС має можливість надати Україні в цьому напрямі допомогу на 
суму близько EUR 70 млн, проте за такої ситуації цієї допомоги може не бути. 

Тейшейра зазначив, що йдеться і про бюджетну підтримку з боку ЄС, на шляху якої також 
виникли перешкоди. 

"Певні програми наразі призупинено саме через те, що українська влада не виконала тих 
умов, які передбачає впровадження цих програм. Це програми у рамках бюджетної підтримки в 
різних сферах і програми, що стосуються реформування публічної адміністрації", – сказав 
представник ЄС. 

Він пояснив, що не варто інтерпретувати таку ситуацію як цілковите призупинення 
фінансування програм щодо України з боку ЄС. 

За його словами, йдеться про призупинення лише деяких програм до ухвалення 
відповідних рішень з боку української влади. 

Як повідомлялося, 8 лютого газета "Комерсант-Україна" з посиланням на 
високопоставлене джерело в Єврокомісії опублікувала інформацію про припинення Євросоюзом 
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виділення фінансової допомоги Україні на суму EUR 160 млн на рік через нецільове використання 
коштів першого траншу. Джерело, зокрема, заявило, що гроші були витрачені не на проекти 
енергозбереження, а на лінії електропередачі між сонячними електростанціями (до яких має 
відношення перший віце-прем'єр Андрій Клюєв) і загальною енергетичною мережею країни. 

В Єврокомісії заявили, що повідомлення про нецільове використання грошей на цілі 
Клюєва не відповідає дійсності. 

 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
УНІАН 

03.02.2012. Україна завершить перший етап плану дій з лібералізації 
віз з ЄС до квітня? 

За півтора-два місяці Україна завершить виконання першого етапу Плану дій щодо 
лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. 

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Віктор Янукович заявив 
під час зустрічі з представниками німецьких бізнес-кіл. 

«Ми пройшли величезний шлях у питаннях безвізового режиму», - зазначив В. Янукович. 
За його словами, за півтора-два місяці буде завершений перший етап виконання 

відповідної дорожньої карти, після чого Україна буде готова приступати до другого етапу. 
«Ми також пройдемо цей етап рішуче», - сказав Президент України. 
Глава держави подякував Східному комітету німецької економіки за ініціативу, яку він 

постійно проявляє у відносинах з Україною. Він зокрема високо оцінив заяву Комітету від 12 
жовтня 2011 року із закликом до ЄС укласти Угоду про асоціацію з Україною. 

 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
Ukrainian European Perspective 

08.02.2012.Візова політика як перепона для східного партнерства 
Група німецьких політиків і експертів представили у Берліні свої рекомендації уряду 

Німеччини щодо розвитку Східного партнерства. Серед головних вимог – спрощення візового 
режиму. 

Східне Партнерство – це більше, ніж простий інструмент зовнішньої політики, заявляють 
члени експертної групи "Східне партнерство" фонду імені Роберта Боша  і Німецького товариства 
зовнішньої політики, представленої в понеділок в Берліні. 

Серед рекомендацій експертів – спрощення або (у перспективі) скасування візового 
режиму. "Візи не мають нічого загального з критеріями вільного суспільства. Лібералізація 
візового режиму означає відміну обмежень у всіх їх проявах", – відзначив член експертної 
Кристіан Шварц-Шиллінг, екс-міністр зв'язку в уряді Гельмута Коля. 

Депутат Бундестагу від "зелених" Райндер Стеенблок переконаний, що небажання 
Німеччини послабити візовий режим є стратегічною помилкою. "Саме Німеччина є основним 
стримуючим фактором скасування візового режиму"- критикує депутат. 

Екс-голова Бундестагу Рита Зюссмут заявила, що для успішної реалізації рекомендацій 
німецькому уряду пропонується заснувати посаду спеціального уповноваженого з питань Східного 
партнерства. У рекомендації наголошується, що нова посада необхідна не заради створення нової 
бюрократичної одиниці, а для підвищення ефективності програми Східне партнерство. Зюссмут 
вважає, що "реалізація програми лежить у сфері національних інтересів Німеччини, а створення 
посади уповноваженого дозволить просувати цю програму швидше і ефективніше, в обхід різних 
бюрократичних перепон як на федеральному, так і на європейському рівні". 

Враховувати специфіку 
Карстен Фогт, колишній уповноважений уряду ФРН з координації німецько-

американських відносин вважає, що Німеччина в рамках програми повинна враховувати 
специфіку кожної країни – учасника програми. Це стосується, наприклад, питання про 
демократичні цінності. "Демократію не можна експортувати, її можна виплекати", – вважає він і 
застерігає від спроб впровадження "західної демократії " в таких країнах як, наприклад, Білорусь 
або Україна. Він вважає, що в цих державах повинен з'явитися "попит на демократію" і лише у цей 
момент буде потрібна допомога Німеччини. 

У цьому зв'язку депутат Бундестагу, соціал-демократ Маркус Мекель нагадав про Угоду 
про асоціацію ЄС-Україна. "Члени експертної групи вважають, що підписання угоди допомогло б 
впровадженню демократичних норм і подіяло б швидше, ніж проста заборона і відмова від 
підписання", – підкреслив він. З цим твердженням погодився Карстен Фогт, нагадавши, що "не 
санкції, а співпраця – ключ до вирішення проблем". 
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Ukrainian European Perspective 

08.02.2012. Німецькі експерти закликають ЄС не припиняти діалог з 
Україною 

Експертна група у складі 8 відомих німецьких політичних діячів виступила за активізацію 
європейської політики Східного партнерства і закликала ЄС не припиняти діалог з Україною. 

Свої пропозиції експертна група представила у Берліні під час дискусії "Німецька 
зовнішня політика та Східне партнерство", яка пройшла у стінах Німецького товариства 
зовнішньої політики.  

"Відмовлятися зараз від діалогу з Україною – це неправильно", – заявив один з учасників 
групи, колишній речник фракції "Союз 90-ті/Зелені" з питань європолітики у бундестазі Райндер 
Штеенблок, критикуючи від імені своїх колег сьогоднішню політику ЄС щодо України. На його 
погляд, саме через непідписання Угоди про асоціацію Брюссель віддаляється від Києва. "Відмова 
від діалогу взагалі не до лиця Заходу", – Райндер Штеенблок.  

Думку колеги підтримав екс-депутат бундестагу Карстен Фойгт. На його думку, щодо 
України Євросоюз має продовжувати політику кооперації, а не санкцій. "Зміни відбуваються саме 
шляхом кооперації, а не санкцій. Демократію неможливо експортувати, ми можемо лише 
відреагувати на запит ззовні", – зазначив він.  

У свою чергу колишній німецький дипломат Крістіан Шварц-Шилінг виступив за 
лібералізацію візової політики ЄС стосовно України та закликав німецький уряд сприяти цьому 
процесові. "Саме Німеччина, з огляду на власну історію, має виступати за свободу, а не 
обмеження", – наголосив Шварц-Шилінг.  

На переконання експертів, політика Східного партнерства має центральне значення для 
розвитку зовнішньополітичної стратегії ЄС і є в інтересах Німеччини. Тому група виступила з 
пропозицією створити у складі уряду ФРН посаду Уповноваженого з питань політики "Східного 
партнерства".  

Експертна група "Східне партнерство" була створена у вересні 2011 року з ініціативи 
Німецького товариства зовнішньої політики та Фонду Роберта Боша. До неї увійшли останній 
міністр закордонних справ НДР Маркус Мекель (СДПН), колишній прем'єр-міністр Саксонії Георг 
Мільбрадт (ХДС), директор Європейського центру безпеки енергії та ресурсів Фрідберт Пфлюгер 
(ХДС), колишній Високий представник ООН в Боснії та Герцеговині Крістіан Шварц-Шилінг 
(ХДС), колишній депутат бундестагу Райндер Штеенблок (Союз 90-ті/Зелені), екс-президент 
бундестагу Ріта Зюссмут (ХДС), колишній віце-президент Єврокомісії Гюнтер Ферхойген (СДПН) 
та екс-депутат бундестагу Карстен Фойгт (СДПН). 

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

 
Ukrainian European Perspective 

07.02.2012. Польсько-українські освітні ініціативи підтримує ЄС 
Польща, яка нині проводить легалізацію заробітчан, зацікавлена в тому, щоб на її 

території на законних підставах працювали українські фахівці і навчалися українські студенти. 
Черговий проект студентської обмінної програми презентували у Рівному польські бізнесмени і 
громадські діячі за участю Генерального консульства республіки Польща у Луцьку. Ідею 
підхопили польські виші, а кошти на її реалізацію виділяє Єврокомісія. 

За останні роки інтерес українських громадян до польських вишів значно зріс, у той час як 
чимало поляків прагнуть отримати освіту в інших країнах Євросоюзу. Освіта для іноземців у 
Польщі платна. Шанси безкоштовно навчатися у Польщі донедавна мала лише молодь, яка має 
польське коріння, зазначив Генеральний консул консульства Польщі у Луцьку Марек Мартінек. 
Він повідомив, що нині існує спеціальна система отримання коштів від Євросоюзу для реалізації 
українсько-польських освітніх програм. 

Цього року з'явилися шанси для розширення двосторонніх освітніх проектів, розповідає 
ініціатор проекту з українського боку Анатолій Ляшецький. Вони передбачають навчання 
українських дітей і студентів у Польщі та польських в Україні. Адже дипломи українських вишів 
визнані на території Республіки Польща. 

Як повідомив керівник фірми "Осередок популяризації й освіти" в польському місті 
Пйотркуві-Трибунальському Цезари Бедка, освітнім ініціативам сприяє підготовка до Євро-2012. 
"Ми хочемо, щоб Рівненщина ефективно використала шанси, які дає Євросоюз, Євро-2012 і та 
добра, приязна атмосфера, яка склалася між нашими регіонами. Такі програми служать тому, щоб 
молодь на ґрунті вищого шкільництва усвідомила, що інтеграція розпочинається з неї", – пояснює 
польський партнер. 
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Але, каже він, є кілька проблем, які не можуть вирішити в українських родинах: 
"Найперша – недоступність такого навчання через неможливість фінансувати таке навчання 
дитини в Польщі. Для цього ми в нинішньому році готуємося до наступного року, щоб у 
якнайбільшої кількості студентів була можливість безкоштовно навчатися і проживати в Польщі". 

Першою ластівкою масштабної навчальної молодіжної програми стане відпочинок у літніх 
таборах і навчання двохсот рівненських школярів у Польщі і двохсот польських – в Україні. Цього 
місяця польське Міністерство культури розпочало формування списків претендентів, а школярі 
вже вдома почали вивчати мову сусідньої країни. 

Наступним кроком стане навчання польської та української мови, на яке виділяє кошти 
польська сторона. Студенти мають шанси потрапити на три-чотиримісячне або річне навчання. 
Окрему програму започатковують для бакалаврів, які хотіли б отримати диплом польського 
зразка. 

Заступниця міського голови Галина Кульчинська вважає: подібний проект спонукає 
українську владу вживати заходів, щоб українець, який навчався у польському виші, прагнув після 
завершення навчання працювати в Україні. Водночас він міг би навчити молодих людей не лише 
професіоналізму, а й патріотизму. Бо, як висловилася українська поетеса Ліна Костенко, "все було 
в історії Польщі, не було тільки руїни духу". 

Бажання долучитися до українсько-польської співпраці в освітній галузі після обговорення 
у Рівному виявили не лише місцеві, а й тернопільські та волинські виші. Зокрема, студенти і 
науковці Волинського Національного університету імені Лесі Українки та Рівненського 
Національного університету водного господарства і природокористування співпрацюватимуть у 
галузі охорони навколишнього природного середовища. 

 

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС 
 

EuroNews 

02.02.2012. ЄС знову не вирішив «грецьке питання» 
29-й саміт ЄС у понеділок 30 січня не приніс суттєвої угоди про те, як вирішити проблему 

грецького боргу, що дедалі зростає і своєю вагою штовхає Євросоюз вниз. Багато говорилося про 
участь приватного сектора у зменшенні грецького боргу, але це не так просто, як може здатися на 
перший погляд. 

Грецькими кредиторами є не тільки європейські й міжнародні банки. Грецькі банки також 
активно беруть участь у кредитуванні уряду, який не в змозі виконувати свої платіжні 
зобов‘язання. 
Далі – гірше: приватний сектор всередині країни виступає категорично проти так званої “реформи 
на 10 сторінках ”, запровадженої в Греції Євросоюзом. У приватному секторі протестують проти 
цієї реформи: мовляв, вона перешкоджатиме продуктивності і зменшить здатність внутрішнього 
ринку отримувати прибуток. 

Європа дедалі більше стривожена тим, що наслідки грецької кризи позначаться на крихкій 
економіці таких країн, як Португалія, Іспанія і Італія. Ось чому Євросоюз чинить безпрецедентний 
тиск на Грецію, аби вона впроваджувала реформи й жорсткі заходи економії – інакше країна не 
отримає чергові грошові ін‘єкції від ЄС і МВФ . 

Належить ще з‘ясувати, наскільки купівля Європейським центральним банком облігацій 
країн із нестійкою економікою допоможе врятувати становище. 

 
УНІАН 

02.02.2012.Країни зони євро підписали угоду про європейський 
механізм стабільності 

Країни зони євро підписали угоду про Європейський механізм стабільності. 
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, підписання відбулося сьогодні. 
Документ передбачає створення нової міжнародної фінансової інституції з місцем 

розміщення в Люксембурзі та можливістю надання кредитів до 500 млрд. євро. 
Головна мета Європейського механізму стабільності – надання допомоги країнам-членам 

зони євро, що відчувають серйозні фінансові проблеми, а також, за потреби, – забезпечення 
фінансової стабільності єврозони в цілому. 

Передбачається, що після ратифікації угоди країнами-членами зони євро вона набере 
чинності в липні цього року. 

Європейський механізм стабільності замінить створений тимчасовий Інструмент 
Європейської фінансової стабільності. 

Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ привітав підписання угоди. 
“Постійний антикризовий механізм сприятиме підвищенню довіри та забезпеченню 

солідарності і фінансової стабільності зони євро”, - заявив він. 
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Дзеркало тижня 

02.02.2012.Ціни на газ і електроенергію в Європі різко зростають через 
рекордні холоди 

Холоди і скорочення постачань газу з Росії спровокували стрибок цін на електроенергію 
і блакитне паливо. 

Ціни на електроенергію та природний газ на європейських ринках різко підвищуються 
у зв'язку з похолоданням у регіоні і очікуваним збереженням рекордно низьких температур, 
повідомляє агентство Bloomberg. 

Котирування контракту на газ з постачанням на наступний день на торгах у Лондоні 
підскочило у понеділок на 28% - до 95 пенсів за терм (приблизно $530 за 1 тис. кубометрів), 
максимуму з березня 2006 року. 

На французькому майданчику PEG Nord у понеділок газ підскочив до $623 за тисячу 
кубометрів. 

Окрім скорочення постачань із Росії з початку тижня з'явилася інформація про 
зменшення постачань газу на європейський ринок і з Норвегії. 

Спотові ціни на електроенергію у Франції майже подвоїлися, наблизившись до 140 євро 
за 1 МВт.год За оцінками енергетичних компаній, у вівторок у Франції очікується історичний 
рекорд попиту на електроенергію — 98 ГВт. 

У Великобританії електроенергія з постачанням на наступний робочий день подорожчала 
на 12%, до максимальних із грудня 2010 року 59,75 фунта (49,6 євро) за 1 МВт.год 

За словами синоптиків, холодні повітряні маси формуються у середніх широтах Євразії 
і рухаються у західному напрямку на Європу і Центральну Росію, віщуючи нову хвилю холодів. 
У низці європейських ЗМІ це явище вже охрестили «льодовою навалою з Сибіру». 

«Найхолодніше, схоже, у Росії та сусідніх з нею країнах, а також у Польщі. Під вівторок 
ймовірний черговий снігопад у Північній Африці», — заявив старший метеоролог Британської 
метеорологічної служби Джим Дейл. 

В деяких районах Німеччини температура наближається до мінус 30 градусів Цельсія, 
у Венеції вперше за майже 80 років замерзли канали. Як передає CNN, у Мілані настільки холодно 
(мінус 5-6 градусів Цельсія), що суд відклав слухання справи італійського екс-прем'єра Сільвіо 
Берлусконі через «нестерпно низьку температуру у будівлі суду». 

«По всій Європі температура буде істотно нижчою за норму — на 10-15 градусів нижче 
звичайного рівня», — прогнозує метеоролог CNN Тейлор Ворд. 

 

EuroNews 

02.02.2012. ЄС залишиться без іранської нафти раніше, ніж планував? 
Демонстрація під іранським парламентом. Група студентів вимагають від місцевих 

законотворців покарати Євросоюз за ембарго на імпорт нафти з Ірану, що його Брюссель 
запровадив, вважаючи, що Іран таємно створює атомну бомбу. 

У відповідь у парламенті Ірану зареєстрували законопроект про зупинку постачання 
пального до країн ЄС. 

“Ми вимагаємо негайно припинити експорт нафти до Європи. Адже їм потрібно шість 
місяців, аби знайти іранській нафті альтернативу ”, – сказав один з учасників демонстрації у 
Тегерані. 

Країни ЄС купують близько 18% нафти, яку експортує Іран. Тегеран постачає половину 
нафти, яку споживає Греція, і 40% італійського нафтового “раціону”. Крім того, чимало імпортують 
Іспанія та Бельгія. 

Тим часом, США посилили фінансові санкції проти Ірану. Новий указ Барака Обами 
вимагає від американських банків заблокувати активи іранського уряду. 

В інтерв‘ю на американському телебаченні Обама заявив, що, аби не дати Ірану створити 
атомну бомбу, США пліч-о-пліч працюють з Ізраїлем. 

Коментуючи повідомлення, що Ізраїль може вже в квітні завдати удару по Ірану, Обама 
сказав, що, на його думку, Ізраїль ще не ухвалив рішення з цього питання. 

 

Сайт Представництва ЄС в Україні 

http://news.dt.ua/articles/96892
http://news.dt.ua/articles/96845
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02.02.2012. 2 лютого у Брюсселі посли країн-учасниць зони євро 
підписали угоду про створення Європейського механізму 
стабільності(European Stability Mechanism) – фонду допомоги країнам, 
що потерпають від економічних проблем. 

Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей привітав підписання угоди. Він 
підкреслив, що Європейський механізм стабільності сприятиме підвищенню довіри, а також 
забезпечить солідарність та фінансову стабільність у зоні євро. 

Антикризовий фонд відіграватиме роль міжнародної фінансової інституції, яка 
об’єднуватиме усі країни-учасниці зони євро; інші країни-члени також зможуть брати участь у 
операціях з підтримки стабільності. 

Європейський механізм стабільності зможе використовувати такі інструменти: надавати 
кредити своїм членам, купувати облігації на первинному та вторинному ринках, надавати кредити 
для рекапіталізації фінансових інституцій тощо. 

Ліміт кредитування Механізму буде регулярно переглядатися. Чинна кредитна 
спроможність інституції – 500 млрд. євро – буде переглянута главами держав та урядів ЄС на 
початку березня. 

Штаб-квартира інституції знаходитиметься у Люксембурзі. 
Відтепер угода має бути ратифікована країнами-учасницями зони євро. Очікується, що 

фонд допомоги запрацює у липні поточного року. 
Нагадаємо, що насправді угода про створення Європейського механізму стабільності була 

підписана раніше – у липні 2011 року. 2 лютого вона була видозмінена з метою підвищення 
ефективності діяльності фонду. 

Нагадаємо також, що Європейський механізм стабільності покликаний замінити 
Європейський інструмент фінансової стабільності (European Financial Stability Facility), що був 
створений у травні 2010 року. Мета інструменту – підтримка фінансової стабільності ЄС через 
надання фінансової допомоги країнам-учасницям зони євро для вирішення економічних проблем. 

 
Foreign Affairs 

Січень – лютий 2012. Падіння Євро 
Євро має бути визнано в якості експерименту, що не вдався. Ця невдача, що трапилася 

після  трохи більше десятка років з моменту введення євро в 1999 році, не була випадковістю чи 
результатом бюрократичної безгосподарності, вона - неминучий наслідок введення єдиної валюти 
на дуже гетерогенну групу країн. Несприятливі економічні наслідки включають в себе боргові 
кризи окремих країн, крихкий стан найбільших європейських банків, високий рівень безробіття в 
країнах єврозони, а також великий торгівельний дефіціт, який охопив більшість країн єврозони. 

Політична мета щодо створення гармонійної Європи не була досягнута. Франція та 
Німеччина нав‘язують сурові заходи жорсткої економії в Греції та Італії як умова їх фінансової 
допомоги, а в Парижі та Берліні зіткнулися з приводу ролі Європейського центрального банку 
(ЄЦБ) i щодо того, як  буде розділений тягар фінансової допомоги. 

Початковий імпульс, який привів до Європейського валютного союзу і євро був 
політичним, а не економічним. Європейські політики вважають, що використання єдиної валюти 
буде вселяти в їх суспільство відчуття приналежності до Європейської спільноти і, що вперехід 
відповідальності за грошово-кредитну політіку з центру на єдиний центральний банк у Франкфурті 
буде означати зміну політічної влади. 

Основний політичний мотив для європейської інтеграції було, і все може бути, - підвіщення 
ролі Європи в міжнародніх справах. У 1956 році, відразу після того, як США змусили Францію і 
Великобританію вивести свої війська з Суецького каналу, канцлер Німеччини Конрад Аденауер 
заявив французьким політикам, що окремі Європейські держави ніколи не будуть лідируючими 
глобальними силами, але " для них залишається тільки один спосіб відігравати вірішальну роль в 
світі, тобто об'єднатися, щоб сформувати Європу .... Європа буде вашим реваншем ". Через рік,  був 
підписаний Римський Договір. 

 
Євроатлантична  Україна 

07.02.2012. Франція, Італія, Іспанія та країни Перської затоки 
відкликають своїх послів із Сирії 

Іспанія, Італія та Франція відкликають своїх послів із Сирії для консультацій. Аналогічне 
рішення ухвалили країни Перської затоки, що входять до Ради співпраці арабських держав затоки 
(РСАДПЗ). 

"Уряд Іспанії через зростання насильства проти цивільного населення в останні кілька 
днів […] прийняв рішення відкликати для консультацій свого посла в Дамаску", — повідомляється 
на офіційному сайті МЗС королівства.  
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МЗС Іспанії також повідомляє, що найближчим часом посол Сирії в Іспанії буде 
викликаний в міністерство. "Сирійського посла викличуть у терміновому порядку в міністерство 
закордонних справ і співпраці для того, щоб особисто висловити йому осуд дій збройних сил і сил 
безпеки Сирії", — наголошується в повідомленні. 

Раніше про відкликання своїх послів повідомили Великобританія, Німеччина й Бельгія. 
США вчора, 6 лютого, закрили посольство в Дамаску, зазначивши, що не розривають 

дипломатичних відносин з країною. 
Минулого тижня Рада співпраці держав Перської затоки, до якої входять Бахрейн, Катар, 

Кувейт, ОАЕ, Оман і Саудівська Аравія, прийняла рішення відкликати своїх представників зі 
складу групи спостерігачів у Сирії. 

 
 

УКРАЇНА – НАТО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Про підсумки 12-го Міжнародного тижня НАТО  «НАТО: спільні 
відповіді на спільні виклики у сфері безпеки» 

Задекларувавши у 2010 році свій позаблоковий статус Україна змістила фокус своїх 
відносин з Альянсом на тактичний рівень, тобто проведення конкретних практичних заходів. Так, і 
цього року з 6 по 10 лютого в Києві пройшов уже 12-й Міжнародний тиждень 
НАТО, тема якого – «НАТО: спільні відповіді на спільні виклики у сфері безпеки»..  

Звичайно ж, подія такого рівня свідчить про розвиненість співробітництва між НАТО та 
Україною, яке набуває більш практичної спрямованості. Цього року вперше, окрім представників 
Римського оборонного коледжу НАТО, в заходах узяли участь представники школи НАТО в 
Обераммергау, які поділилися з українськими офіцерами практичним досвідом підготовки та 
проведення військових операцій у різних місіях Альянсу. Відповідно, під час обговорення до уваги 
бралися не лише загрози, які постали перед світом в останні роки, а й ті, що з’явилися буквально 
кілька днів тому. Це, наприклад, хакерські атаки на урядові сайти в Україні, США, Німеччині та 
Франції; напади на торговельні кораблі в Атлантиці та на річці Дунай; конфлікти у Сирії та Єгипті; 
терористичні акти в Іраку та Афганістані. Українські військові навіть почули про необхідність 
їхнього долучення до боротьби із цими викликами, хоча детальне їхнє обговорення відбудеться 
лише у травні під час чергового Саміту НАТО в Чикаго.  

За словами начальника Оборонного коледжу НАТО, одного з керівників штабу групи 
військ «Північ» генерал-лейтенанта Арне Бора Дальхеуґа, подібні конфлікти руйнують рівновагу 
міжнародної безпеки у кількох точках світу одночасно, тому боротися з ними також треба спільно: 
це дії кількох тисяч людей, які фізично перебувають за тисячі миль одне від одного, але працюють 
разом. А, оскільки українські офіцери мають досвід миротворчих та військових операцій у різних 
регіонах планети, вони знають, що означає «колективна безпека» на практиці, як організувати 
спільні дії військових з різних країн для упередження або локалізації конфлікту. 

Звичайно ж, такий підхід не може не лестити українським військовикам, проте ж увага 
тут зосереджується не на якихось взаємних зобов’язаннях чи гарантіях: основна мета НАТО – 
долучення українських Збройних Сил і наявного оборонного потенціалу до своїх місій та операцій, 
так би мовити, на «філантропічних засадах» співпраці.  

З іншого боку, сам курс Києва на позаблоковість не дозволяє повною мірою скористатися 
перевагами співпраці з Північноатлантичним союзом, тому  навіть теоретична підготовка 
українських військових у рамках тижня НАТО відбувалася за звуженою тематикою. Тож протягом 
Міжнародного тижня пролунала й думка про те, що в Альянсі добре розуміють, чого Україна не 
хоче як позаблокова держава, але не зовсім розуміють, якою є позитивна складова позаблокової 
доктрини безпеки.  
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Хай там як, та для підвищення рівня особистих знань та нарощування рівня професійної 
майстерності завдяки вивченню досвіду Альянсу, Міжнародний тиждень мав неабияке значення 
для слухачів Національного університету оборони України, на базі якого, до речі, й відбувався 
захід. Адже подібні лекції і практичні заняття за участю фахівців НАТО сприяють нарощуванню 
бойової майстерності українського війська, правоохоронців і спецслужб.  

Проте, на жаль, навіть у разі, коли українські військові є не просто спостерігачами за 
подіями, що відбуваються у світі, а активно беруть участь у цих процесах, наша держава не може 
очікувати навзаєм майже нічого, окрім виключної інформації щодо спільних із Альянсом місій. У 
стратегічному ж відношенні ми так і залишатимемося осторонь, завдячуючи 
позаблоковості, закріпленій у Законі «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики»: Тож це наш власний вибір. 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

Мій вибір-НАТО 

02.02.2012.Україна допомагатиме НАТО в боротьбі проти піратів з 2013 
року 

Україна приєднається до участі в антипіратській операції НАТО Океанський щит в 
наступному, 2013 році. 

Про це повідомив глава Місії України при НАТО, посол Ігор Долгов. 
Він зазначив, що з боку альянсу надійшов "дуже конкретний" запит щодо участі 

українських Військово-морських сил (ВМС) в цій місії. "Більше 10 000 високопрофесійних 
українських моряків з хорошою репутацією плавають в комерційному флоті під різними 
прапорами. Ми повинні максимально убезпечити їх життя і роботу", - упевнений український 
дипломат. 

Крім того, з цією ж метою Київ приєднається вже в цьому році до операції Європейського 
Союзу Аталанта. "І операція ЄС, і операція НАТО переслідують одну мету - боротьбу з піратством", 
- підкреслив Долгов. 

Як повідомлялося, українське Дунайське пароплавство заявило про те, що останнім часом 
стали регулярними піратські напади на флот держпідприємства. 

 
 Мій вибір-НАТО 

02.02.2012. У НАТО майже готовий план допомоги Україні на Євро-2012 
НАТО закінчує формувати пакет допомоги українській стороні з метою забезпечення 

безпеки Євро-2012 і очікується, що вже на початку лютого нинішнього року буде затверджено 
конкретний перелік статей можливої підтримки, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству 
«Інтерфакс-Україна» глава місії України при НАТО посол Ігор Долгов . 

За словами українського дипломата, в грудні минулого року українська сторона частково 
передала альянсу «свої пропозиції та побажання щодо можливої участі країн - членів НАТО і 
партнерів - Австрії, Швеції, Фінляндії і Швейцарії». 

«Після візиту в Україну фахівці міжнародного секретаріату розробили і запропонували 
українській стороні матрицю, яка охоплює різні аспекти безпеки Євро-2012. Ця матриця - перелік 
завдань, питань, коштів, які потрібні для забезпечення безпеки Євро-2012. Доповнена в свою чергу 
українськими пропозиціями матриця була передана НАТО для відпрацювання остаточного 
варіанту », - розповів глава місії про послідовність подій. 

Відповідаючи на запитання, які конкретні запити української сторони, Долгов зазначив, 
що цей пакет досить об'ємний. «Мова йде не тільки про оперативні дані про терористичні загрози 
та обміні даними про контроль повітряного простору. Мова також йде і про обладнання, яке буде 
задіяно для забезпечення належного рівня безпеки на об'єктах Євро-2012, в першу чергу, на 
стадіонах », - окреслив діапазон потреб Києва український дипломат. 

Як повідомлялося, заступник генсека НАТО з політичних питань та питань політики 
безпеки Дірк Бренгельманн у вересні минулого року заявив, що структури НАТО мають намір 
допомогти Україні у забезпеченні безпеки під час проведення заходів у рамках Євро-2012. 

 
Департамент преси та зв‘язків із 

 засобами масової інформації  
Міністерства Оборони України 

03.02.2012. Міністр оборони України Михайло Єжель: «Україна і надалі 
підтримуватиме стабільність та безпеку в світі» 

3 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі українська делегація на чолі з Міністром 
оборони України Михайлом Єжелем взяла участь у засіданнях Північноатлантичної ради на рівні 
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міністрів оборони з країнами-контрибуторами операції Сил НАТО у Косовому та Міжнародних сил 
сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан. 

Засідання проходили під головуванням Генерального секретаря НАТО Андерса Фог 
Расмуссена. 

В ході засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з країнами-
контрибуторами операції сил НАТО у Косовому було розглянуто безпекову ситуацію у північній 
частині Косового та її вплив на дії підрозділів сил КФОР. Також обговорено перспективи діалогу, 
який відбувається під проводом ЄС між Белградом і Пріштіною, стосовно досягнення прогресу у 
напрямку довгострокового вирішення проблем у північній частині Косового. 

Засідання міністрів оборони країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в 
Ісламській Республіці Афганістан було зосереджено на обговоренні поточного прогресу в рамках 
перехідного періоду, форм взаємодії країн-контрибуторів в Афганістані за межами перехідного 
періоду, а також форматі постконфліктної місії Міжнародних сил сприяння безпеці під егідою 
НАТО. Крім цього, глави оборонних відомств розглянули подальші кроки щодо стабілізації 
ситуації в Афганістані в контексті Чиказького самміту НАТО, який відбудеться у травні. 

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у вступній промові зазначив прогрес, 
досягнутий спільними зусиллями Міжнародних сил сприяння безпеці та уряду Афганістану, та 
наголосив на єдності Альянсу у намірах надавати підтримку уряду Афганістану після завершення 
перехідного періоду. 

Також учасники засідання обговорили реалії оперативної обстановки та досягнутий 
прогрес у підготовці до передачі відповідальності за питання безпеки від Міжнародних сил 
сприяння безпеці до уряду Ісламської Республіки Афганістан. 

У ході засідання було приділено увагу ймовірній чисельності Афганських сил безпеки після 
2014 року з урахуванням реальних можливостей забезпечення їх життєдіяльності та фінансової 
підтримки з боку міжнародної спільноти. 

Міністр оборони України Михайло Єжель відзначив, що Україна, прагнучи брати участь у 
підтримці стабільності та безпеки в світі, і надалі буде робити свої внески до Сил КФОР та 
Міжнародних сил сприяння безпеці Ісламській Республіці Афганістан. 

В цей же день відбулися робочі зустрічі Міністра оборони України Михайла Єжеля з 
Міністром оборони США Леоном Панеттою, Міністром оборони Вірменії Сейраном Оганяном, 
Міністром оборони Грузії Бачо Ахалая та Міністром оборони Туреччини Ісметом Йилмазом, в ході 
яких були обговорені питання розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі.    

Ukrainian European Perspective 

07.02.2012. НАТО ділиться досвідом з Україною у рамках міжнародного 
тижня з питань безпеки 

Начальник оборонного коледжу НАТО генерал-лейтенант Арне Бард Далгау зазначає, що 
проведення міжнародного тижня на тему "НАТО: спільні відповіді на спільні виклики у сфері 
безпеки" свідчить про високий рівень співпраці між Україною та альянсом. 

"Захід, міжнародний тиждень, який проводиться в Києві, є дуже важливим для НАТО, 
оскільки він свідчить про рівень співпраці між альянсом та Україною, яка є значним партнером 
НАТО", – сказав він на прес-конференції, присвяченій початку міжнародного тижня, в Києві в 
понеділок. 

Начальник оборонного коледжу НАТО зазначив, що заходи такого формату проводяться 
лише в Україні. 

12-й міжнародний тиждень відбуватиметься в Києві з 6 по 10 лютого відповідно до 
імплементаційної програми робочого плану військового комітету Україна-НАТО на 2011-2012 
роки. 

Цього року уперше, окрім представників оборонного коледжу НАТО в Римі, в заходах 
візьмуть участь представники школи НАТО в Обераммергау, які поділяться з українськими 
офіцерами практичним досвідом підготовки та проведення військових операцій у різних місіях 
альянсу. 

Виконувач обов'язків начальника Національного університету оборони України генерал-
лейтенант Василь Телелим зазначив, що метою міжнародного тижня є підвищення рівня 
інформованості слухачів та науково-педагогічних працівників університету, представників вищих 
військових навчальних закладів Збройних сил України про діяльність НАТО та співпрацю з 
альянсом української армії. Під час проведення лекцій та обговорення тематичних семінарів, 
дискусій учасники міжнародного тижня матимуть можливість отримати інформацію від 
досвідчених науково-педагогічних працівників та офіційних осіб штаб-квартири НАТО у 
Брюсселі, які беруть безпосередню участь у формуванні політики альянсу. 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 

 
Мій вибір-НАТО 
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02.02.2012. Росії і НАТО нав'язують компроміс. 
На Мюнхенській конференції з безпеки буде представлена концепція вирішення спору 

між НАТО і Росією з розгортання ПРО в Європі. Голова форуму Вольфганг Ішингер готовий 
запропонувати світовим лідерам рішення проблеми. 

"Суперечка про створення в Європі системи протиракетної оборони може бути вирішена 
на майбутній конференції з безпеки в Мюнхені. На форумі, який пройде в баварській столиці з 3 
по 5 лютого, буде представлений компромісний варіант вирішення проблеми. Він може 
влаштувати як Москву, так і Північноатлантичний альянс ", - заявив організатор Мюнхенської 
конференції Вольфганг Ішингер на прес-конференції в Берліні. 

Ключовим моментом компромісного пропозиції стане обмін даними та спільна їх оцінка. 
При цьому системи ПРО об'єднані не будуть: проти подібного кроку виступав Вашингтон, який 
побоювався передачі технологій. 

Даний варіант вирішення конфлікту розроблявся майже два роки за участю 
високопоставлених представників США, Росії та європейських країн. Ішингер сподівається, що на 
майбутньому форумі в Мюнхені сторони візьмуть цю пропозицію. 

"Комерсанту" вдалося з'ясувати деякі подробиці ініціативи щодо ПРО, анонсованої 
Ішингер. Як стало відомо, вона була розроблена в рамках Євро-Атлантичної ініціативи в сфері 
безпеки. У цю структуру, створену Фондом Карнегі восени 2009 року, входять експерти з США, ЄС 
і Росії, які раніше займали високі пости в держструктурах своїх країн. Колишній заступник 
міністра закордонних справ ФРН Вольфганг Ішингер є співголовою EASI від Європи, російським 
співголовою виступає екс-глава МЗС Ігор Іванов, а американським - екс-сенатор Сем Нанн. 

"Ми прагнули сформулювати конкретні кроки, які дозволили б, з одного боку, зміцнити 
взаємну довіру, а з іншого - вирішити окремі питання і таким чином сприяти зближенню позицій 
сторін, - пояснив Ігор Іванов. - Такі кроки повинні дозволити уникнути паузи в російсько-
американському діалозі по ПРО ". За його словами, як в США, так і в Росії "існує серйозна 
опозиція зближенню з проблеми ПРО" і "вона стає все більш наступальної напередодні виборів в 
обох країнах". 

У Мюнхенській конференції візьмуть участь делегації з понад 70 країн. Очікується приїзд 
цілої низки глав держав і урядів. Основною темою форуму стане початок азіатсько-тихоокеанської 
ери, яка, як вважають багато експертів, може прийти на зміну трансатлантичної ері. 

 
Foreign Affairs 

02.02.2012. Перемога НАТО в Лівії 
Операція НАТО в Лівії справедливо була розцінена як модель втручання. Альянс швидко 

відповів на ситуацію, що погіршувалася через сотні тисяч мирних жителів, які повстали проти 
деспотичного режиму. Альянс досяг успіху у захисті цих громадян і, в кінцевому рахунку, у 
забезпеченні часом і простором, необхідним для місцевих сил, щоб повалити Муаммара аль-
Каддафі.  І НАТО  зробило це за рахунок залучення партнерів в регіоні 
і поділу тягаря між членами альянсу. 

Участь НАТО в Лівії показало, що альянс залишається важливим джерелом стабільності. 
 Але щоб зберегти цю роль, НАТО повинно зміцнити політичну єдність і розділеність можливостей 
країн-членів, як це було зроблено під час операції в Лівії , що зробило її можливою, так і зокрема, в 
процесі підготовки лідерів до саміту НАТО, який відбудеться в Чикаго в травні цього року. 

Коли народ Лівії повстав проти Каддафі в лютому 2011року, багато хто сподівався, що 
ненасильницькі протести будуть наслідувати успішний шлях подібних повстань в Тунісі та Єгипті.  
Але замість того, щоб здатися,  як це зробили Зін ель-Абідін Бен Алі і Хосні Мубарак, 
Каддафі почав жорстокі репресії. 

Міжнародне співтовариство відреагувало швидко. В кінці лютого Рада Безпеки ООН 
ввела санкції, ембарго на поставки зброї, передала на розгляд злочини Каддафі проти людяності в 
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Незабаром після цього, Ліга арабських держав 
відсторонила Лівію від засідань, а потім закликала міжнародне співтовариство 
ввести заборону на польоти в даній зоні. 17 березня Рада Безпеки задовольнила цей запит, а також 
надала повноваження на застосування "всіх необхідних заходів" для захисту цивільного населення. 

EuroNews 

03.02.2012. НАТО змінює стратегію в Афганістані 
Сили НАТО можуть зупинити участь у бойових операціях в Афганістані на рік раніше, з 

середини 2013 року. Генеральний секретар альянсу Андерс Фоґ Расмуссен на засіданні міністрів 
оборони НАТО в Брюсселі заявив, що всі зміни слід скоординувати. З наступного року 
відповідальність за безпеку в країні дедалі більше матимуть місцеві сили правопорядку.  

“Сьогодні війська НАТО у приблизно такій же ситуації, у якій радянські війська були в 
1980-х роках, – каже Клод Моніке з Європейського центру стратегічної розвідки й безпеки.- Тобто, 
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НАТО контролює великі міста й дороги Афганістану протягом дня, але як тільки настає ніч, 
країну контролюють бойовики “. 

 США оголосили у середу, що згорнуть операцію на афганській території до кінця 2013 
року. До цього ж часу вивести війська з Афганістану планує і Франція, а Німеччина збирається 
скоротити присутність своїх сил на афганській землі. На початку тижня мас-медіа повідомили про 
секретну доповідь НАТО, де йдеться про допомогу Талібану з боку сил безпеки Пакистану. 

 
EuroNews 

03.02.2012.НАТО рахує, скільки варто платити Кабулу 
Міністри оборони країн НАТО не дійшли згоди щодо фінансування афганських сил 

безпеки по тому, як з країни за два роки виведуть міжнародний контингент. 
На думку генерального секретаря альянсу, виділяти кілька мільярдів доларів щороку 

Кабулу – це значно дешевше, ніж утримувати в країні вояків коаліції. 
“Висновок напрошується сам собою: для міжнародної спільноти набагато вигідніше 

фінансувати афганські сили безпеки, ніж розміщувати в Афганістані інтернаціональний 
контингент”, – сказав Андерс Фоґ Расмуссен під час саміту НАТО в Брюсселі. 

У час бюджетних скорочень та жорсткої економії уряди багатьох членів НАТО не 
поспішають називати суми, якими вони готові пожертвувати для стабільності в Афганістані. 

Так німецький міністр сказав, що Берлін зі своїм внеском визначиться не раніше 
чиказького саміту альянсу в травні. 

 
Мій вибір-НАТО 

09.02.2012.Молдавія організувала для НАТО "інспекцію" по військових 
об'єктах Придністров'я 

Міністерство закордонних справ Придністров'я висловлює стурбованість фактом 
організації та проведення молдавською стороною односторонніх неузгоджених військових 
інспекцій в Зоні безпеки молдовсько-придністровського конфлікту. Про це йдеться в 
розповсюдженому 8 лютого коментарі МЗС ПМР, передає кореспондент ІА REGNUM. 

 У придністровському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що "24 січня ц.р. 
Об'єднана контрольна комісія була поставлена до відома про те, що 23 січня на території, що 
включає в себе Зону безпеки і більшу частину Придністровської Молдавської Республіки, 
приступила до перевірки військових частин і військових об'єктів інспекційна група з Канади, 
супроводжувана військовослужбовцями Національної армії Республіки Молдова ". При цьому, як 
наголошується, дане рішення молдавської сторони не було погоджено з Об'єднаною контрольною 
комісією, і про нього не було своєчасно оповіщено Об'єднане військове командування. 

 "Викликають особливі хвилювання спроби інспекторів країни-учасниці блоку НАТО 
проникнути на військові об'єкти на території Придністровської Молдавської Республіки, в тому 
числі що знаходяться поза Зони безпеки і ніяк не пов'язані миротворчою операцією, що проходить  
регіоні ", - підкреслили в МЗС ПМР. 

 Там відзначили, що молдавська сторона мотивує свої дії вимогами Віденського документа 
1999 року "Переговорів щодо заходів зміцнення довіри і безпеки", в якому йдеться про обмін 
країнами-підписантами інформацією про збройні сили. "Вважаємо за необхідне відзначити, що 
Придністровська Молдавська Республіка в число його підписантів не входить", - відзначили в МЗС 
Придністров'я. 

 Міністерство закордонних справ ПМР також звернуло увагу на те, що спроби проникнення 
на територію Придністровської Молдавської Республіки різного роду військових інспекцій 
робилися і раніше, у зв'язку з чим молдавська сторона була неодноразово поінформована про 
необхідність безумовного узгодження подібних питань в рамках ОКК, а також своєчасного 
оповіщення ОВК . "Ігнорування існуючих процедур організації подібних заходів суперечить 
базовим угодам між сторонами, в тому числі, Угоди про принципи мирного врегулювання 
збройного конфлікту в Придністров'ї від 21 липня 1992 р. Оповіщення Об'єднаної контрольної 
комісії про вже розпочатий неузгоджений процес не сприяє зміцненню атмосфери довіри та 
розвитку конструктивної взаємодії між сторонами ", - зазначили у дипломатичному відомстві 
Придністров'я. 

 МЗС ПМР висловлює надію на те, що в контексті майбутніх консультацій у форматі 
"Постійної наради з політичних питань в рамках переговорного процесу з придністровського 
врегулювання" в Дубліні, молдавська сторона буде виходити з розуміння недопущення в 
подальшому конфліктних ситуацій і діяти в дусі взаємної поваги. 

 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Безпекові пріоритети України на 48-й Мюнхенській конференції. 
 
Мюнхенська конференція вже давно стала тим місцем, де країни звіряють свої погляди на 

стан регіональної, глобальної та своєї власної національної безпеки. Які пріоритети та тенденції в 
сфері міжнародної безпеки були визначені учасниками цьогорічної конференції? Головними серед 
цих тенденцій є погіршення стану безпеки в Євроатлантичному регіоні. Головною ознакою 
такого стану, за визначенням учасників конференції, стало збільшення дефіциту довіри як 
серед головних гравців цього регіону до яких відносяться США, НАТО, ЄС та Росія, так і в середині 
безпекових об’єднань . Іншою ознакою погіршення стану безпеки виявилась неготовність 
країн та структур безпеки впоратись з новими викликами ХХІ століття. 

Третьою характерною рисою стану безпеки, що проявилась на Мюнхенській конференції, є 
різнопланове розуміння загроз національній і міжнародній безпеці її учасниками. 
Країни Заходу будучи захищеними парасолькою НАТО все більше стурбовані нетрадиційними, 
м’якими загрозами, які стають серйозним викликом для їх існування і розвитку. Серед таких 
загроз кібератаки, які складають реальну небезпеку інформаційному простору цих країн. Мова 
йде не просто про злочинність в кіберпросторі чи промисловий шпіонаж, а про руйнацію систем 
забезпечення національної безпеки країн. Саме тому постає питання про необхідність 
регулювання Інтернет-простору та розробки таких програмних систем, які відповідали би 
найвищим стандартам безпеки критичних інфраструктур. Експерти НАТО  в цьому плані 
пропонують включити питання кібербезпеки і захисту критичних технологій в зміст  статті 5. 
Вашингтонського договору, як невід’ємну складову колективної оборони. Проте запровадження 
таких контролюючих систем кіберпростору наражається на свободу, безпеку, інтереси та права 
громадян. Знаходження правильного балансу між безпекою і свободою є реальною проблемою 
сьогодення, яка потребує свого вирішення. 

Сполучені Штати Америки турбує насамперед ядерна програма Ірану та 
проблеми розповсюдження ядерної зброї. В цьому питанні Білому дому вдалося досягти 
підтримки з боку ЄС щодо запровадження економічних санкцій стосовно Ірану. Солідарність 
Європи з Америкою в цьому питанні свідчить про вичерпаність дипломатичних інструментів у 
його вирішенні. Але економічні санкції також можуть виявитись малоефективними. Західні 
політики сподіваються, що санкції будуть сприяти поваленню існуючого режиму в Ірані та зміні 
його зовнішньополітичного курсу. Але санкції мають погану репутацію в поваленні режимів чи 
зміні їх курсу. Санкції не завадили таким країнам як  Пакистан, Індія чи Північна Корея отримати 
ядерну зброю.  

Найбільш дієвою силою, з якою рахуються всі країни і режими, була і залишається  
військова сила. Але у  випадку з Іраном, це не варіант для США та європейців. Наслідки для всього 
регіону від її застосування можуть бути руйнівним. І, враховуючи, позицію китайської сторони та 
Росії, військове втручання ніколи не отримає мандат від Ради Безпеки Організації Об'єднаних 
Націй. "В даний час санкції наш єдиний варіант"."Ми повинні робити щось", сказав один із 
американський посадовців на конференції  

Європейців з усіх безпекових проблем більшою мірою цікавила економічна безпека. Для 
багатьох європейських держав сьогодні, найбільший ризик для національної безпеки цілком може 
виникнути у зв'язку з долею євро. Провал європейської валюти може сильно дестабілізувати 
ситуацію на європейському континенті, погрожуючи інституційному та економічному порядку 
європейської спільноти. Так в Європі, розпад єврозони може фрагментувати Європейський Союз, 
саме існування якого може бути під загрозою. Це може мати страшні наслідки як для світової 
торгівлі, так і здоров'я фінансової системи. Крім того, фінансова криза здатна викликати глибокі та 
тривалі політичні, економічні, і соціальна кризи, що в кінцевому рахунку призведе до справжньої 
кризи ліберальної, ринкової демократії. Наслідки цієї фінансово-економічної кризи 
позбавляють ЄС можливості вибудовувати власну безпекову і оборонну складову.  

Криза вдарила і по обороноспроможності НАТО. Його оборонний потенціал падає, 
оскільки  члени Альянсу намагаючись подолати фінансову кризу скорочують свої воєнні бюджети. 
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В результаті як НАТО, так ЄС стурбовані швидкою зміною воєнного балансу сил на користь таких 
азійських потуг як Китай. Зокрема, його можливості проекції сили постійно зростають в 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Центральній Азії та африканському континенті. У результаті 
роль Заходу в підтриманні міжнародного порядку зменшується. 

Росія ж висуває власні пріоритети безпеки на перший план серед яких виходить 
усунення перспективи розміщення елементів ПРО та подолання силового 
дисбалансу у відносинах з НАТО для відновлення власної сфери впливу в Європі. Саме 
тому на порядок денний Мюнхенської конференції міністр закордонних справ Росії С. Лавров 
висунув застарілу ініціативу Д. Медведєва про необхідність підписання  Договору про європейську 
безпеку.  

Для України самим болючим пріоритетом її національної безпеки стала енергетична 
безпека. Виступаючи на конференції, В. Янукович окреслив основні складові цієї проблеми. 
Зокрема він зупинився на застосуванні принципів на воєнно-політичній безпеки у енергетичній 
сфері. Це вимагає, насамперед, системного і консолідованого підходу на основі узгоджених 
принципів та інструментів взаємодії, включно з договірно-правовими. По-перше, йдеться про 
зобов'язання держав не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, зафіксоване у 
Стамбульській Хартії європейської безпеки 1999 року. Цей ключовий принцип цілком може бути 
застосований і при розв’язанні енергетичних проблем. На практиці це означає, що при 
імплементації енергетичних проектів визначальними повинні бути економічна доцільність і 
дотримання екологічних вимог, а не політичні інтереси окремих держав.  

Саме з цього погляду Україна пропонує оцінювати раціональність реалізації нових проектів 
транспортування енергоносіїв, у тому числі так званих «альтернативних» маршрутів, які 
найчастіше потребують колосальних фінансових, часових і людських витрат, а також створюють 
істотні загрози для довкілля. Зрозуміло, що пошук балансу в цьому питанні є складним 
завданням, але знаходити взаємоприйнятий компроміс необхідно в будь-якому разі. Приклад 
України як ніщо інше свідчить про необхідність консолідації спільних зусиль щодо вироблення 
чітких, прозорих і справедливих правил гри в енергетичній сфері з метою досягнення балансу 
інтересів: України - як основного транзитера, Росії - як постачальника та інтересів ЄС - як 
споживача. 

Створення єдиних, чітких правил гри, ефективних правових рамок для міжнародного 
співробітництва є запорукою успіху. Зокрема Україна виступає за практичну реалізацію ініціативи 
щодо створення на багатосторонньому рівні механізмів раннього запобігання енергетичним 
кризам. 

Зазначені питання вже обговорювалися в різних форматах, у тому числі і в рамках ОБСЄ. 
Але розбіжності в позиціях держав і, насамперед, відсутність належної політичної волі не 
дозволили досягти конкретних домовленостей з цього питання. Та чи дослухається 
міжнародна спільнота до українських ініціатив цього разу – залишається 
питанням риторичним, оскільки на Мюнхенській конференції кожний говорив 
про своє наболіле. 

 

 

ПАРЛАМЕНТ 
 

Прес-служба Верховної Ради України 

03.02.2012. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин високо 
оцінює рівень двосторонніх взаємин між Україною та Республікою 
Молдова 

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин високо оцінює рівень двосторонніх 
взаємин між Україною та Республікою Молдова. 

«У нас рівні і стабільні відносини, які розвиваються по висхідній, - заявив В.Литвин у 
п’ятницю під час зустрічі з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Володимиром Філатом. -В 
Україні надають великого значення Вашому візиту, який надасть нового імпульсу двостороннім 
взаєминам». 

Сторони наголосили, що 20-річчя встановлення дипломатичних зв’язків між Україною і 
Молдовою є гарною нагодою для активізації і розширення співпраці в усіх сферах. 

Голова Верховної Ради України відзначив продуктивні відносини між нашими країнами на 
рівні парламентів. У цьому контексті він високо оцінив результати візиту Голови Парламенту 
Республіки Молдова Маріана Лупу, який відвідав Україну у вересні минулого року, зазначивши, 
що під час переговорів відбувся конструктивний діалог стосовно перспектив подальшої 
двосторонньої співпраці. В.Литвин також повідомив, що у листопаді минулого року відбулося 
спільне засідання груп дружби двох парламентів. 
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В.Литвин також наголосив на конструктивній співпраці парламентських делегацій наших 
держав у міжнародних організаціях, зокрема, у МПА СНД. 

Керівник українського парламенту звернувся до В.Філата з проханням сприяти 
прискоренню ратифікації двосторонньої Угоди про співпрацю у забезпеченні прав осіб, які 
належать до національних меншин, яке було підписано у грудні 2009 року, зазначивши, що 
реалізація цього документу створить дієвий механізм захисту прав української громади у Молдові і 
молдовської - в Україні. 

Активний міжпарламентський діалог, на переконання В.Литвина, сприятиме вирішенню 
актуальних питань двосторонньої співпраці і розвитку взаємовигідного і конструктивного 
співробітництва між Україною і Молдовою. 

Своєю чергою, Прем’єр-міністр Республіки Молдова зазначив, що парламентська складова 
двосторонніх відносин є надзвичайно важливою. «Є широкий спектр завдань, які необхідно 
вирішувати», - сказав він. «Відносини з Україною є життєво важливими для Молдови», - заявив 
В.Філат. 

В.Філат запросив Голову Верховної Ради України відвідати Молдову з офіційним візитом, 
висловивши сподівання, що під час візиту відбудеться плідний діалог щодо шляхів подальшого 
розвитку співпраці. 

 
Прес-служба Верховної Ради України 

03.02.2012. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 
висловлюється за необхідність синхронної ратифікації національними 
парламентами Договору про зону вільної торгівлі у рамках СНД 

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин висловлюється за необхідність 
синхронної ратифікації національними парламентами Договору про зону вільної торгівлі у рамках 
СНД. 

Під час зустрічі з Прем´єр-міністром Республіки Молдова Володимиром Філатом у 
п´ятницю В.Литвин зазначив, що за останній рік значно збільшилися показники двостороннього 
товарообігу, і Україна нині перебуває у трійці лідерів серед торговельних партнерів Молдови. 
Разом з тим, на його думку, «є багато незадіяних резервів». 

У цьому контексті Сторони висловилися за необхідність активізації роботи Міжурядової 
комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, зазначивши, що у наших країн є 
значний потенціал для подальшого розвитку взаємин в економічно-торговельній сфері. 

 
Прес-служба Верховної Ради України 

03.02.2012. Позиція України у питанні врегулювання придністровської 
проблеми є незмінною і базується на дотриманні принципів 
суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова, а також 
надання Придністровському регіону надійно гарантованого статусу в 
об'єднаній державі 

Позиція України у питанні врегулювання придністровської проблеми є незмінною і 
базується на дотриманні принципів суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова, а 
також надання Придністровському регіону надійно гарантованого статусу в об´єднаній державі. 

На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Литвин під час зустрічі з 
Прем´єр-міністром Республіки Молдова Володимиром Філатом у п´ятницю. 

«Україна зацікавлена у стабільності і передбачуваності Молдови та в її динамічному 
розвитку», - наголосив він, зазначивши, що наша держава вітає поновлення офіційних переговорів 
у форматі «5+2» у минулому році. 

Своєю чергою, В.Філат високо оцінив роль України у врегулюванні придністровської 
проблеми. За його словами, стабільність і передбачуваність у регіоні є надзвичайно важливими. 

 
Прес-служба Верховної Ради України 

03.02.2012. До виконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради 
Європи потрібно поставитися надзвичайно серйозно і відповідально - 
В.Литвин 

До виконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи потрібно поставитися 
надзвичайно серйозно і відповідально. 

На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Литвин в інтерв´ю 
програмі «Час» на «5-му каналі». 

Керівник парламенту наголосив, що в рекомендаціях і резолюціях європейських інституцій 
щодо України спочатку містилися рекомендації, заохочення, пізніше - застереження, а зараз - 
вимоги й оцінки, які сформульовані на основі процесів, що відбуваються в Україні. 
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«Якщо далі просто ритуально говорити, що все правильно і корисно для нас, то далі можна 
буде прогнозувати можливість санкцій, про що сказано в останньому абзаці резолюції», - сказав 
В.Литвин. 

При цьому В.Литвин назвав закономірним створення Указом Президента України робочої 
групи, яка працюватиме над виконанням резолюції Асамблеї, зазначивши, що цей документ 
уважно аналізується насамперед у парламенті. 

На думку Голови Верховної Ради, необхідно розробити спільний графік роботи над 
реалізацією вимог резолюції, оскільки, за його словами, «рішення, які має ухвалити Україна, 
потрібні не стільки ПАРЄ, не стільки європейському співтовариству, скільки нам самим». 

 
УНІАН 

07.02.2012. Литвин вважає, що ПАРЄ підіграла антиєвропейским силам 
в Україні 

Парламентська Асамблея Ради Європи своєю останньою резолюцією щодо України 
мимоволі підіграла антиєвропейським силам. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир 
ЛИТВИН сказав у своєму виступі на відкритті десятої сесії. 

«Не ставлячи під сумнів об’єктивність оцінок, разом з тим вважаю за необхідне 
наголосити, що останнім рішенням ПАРЄ мимоволі підіграла антиєвропейським силам в Україні і 
не лише в Україні. І це також реальність, та й ми продемонстрували, що не надто віримо у власні 
сили і не надто віримо в Україну. Все ще живемо синдромом державної неповноцінності і 
плутаємо державу з владою», - наголосив він. 

При цьому В.Литвин додав, що «можна не любити владу, але треба поважати Україну і 
припинити ставитись до держави як до особистої власності, бо в нас виходить, що не політик – то 
власник, а народ – матеріал для експериментів». 

В.Литвин підкреслив, що політики «не повинні допустити заганяння України в ізоляцію, 
як би цього комусь не хотілося, не повинні допустити зведення її суверенітету до такої собі 
формальності, здебільшого залежної від зовнішніх обставин». 

«Для початку треба відмовитися від нашої внутрішньої зловтіхи, вдоволеного потирання 
долонь, мовляв, як ми їх. Не їх - а країну. Рівно ж як і від самозаспокоєння, знову ж таки, мовляв, 
рекомендації – вони і є рекомендації, а нам своє робити», - зазначив В.Литвин. 

Він вважає, що влада має зважитись «на складні рішення, показати реальний рух і реальні 
часові рамки у розв’язанні кожної проблеми». 

Голова ВР підкреслив, що має бути налагоджений новий діалог з Європою. «Україна має 
говорити одним голосом – голосом країни, принаймні на зовнішній політичній арені», - зазначив 
В.Литвин. 

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради 
Європи ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”. 

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з 
урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю 
нового закону про вибори в Україні. 

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених 
колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. А, колишнього т.в.о. 
міністра оборони Валерія Іващенка і колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. 

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України. 
ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог. 

Президент України Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над 
втіленням рекомендацій, викладених у резолюції. 

 
УНІАН 

09.02.2012. Представники української опозиції обговорили із 
Сікорським європерспективи України та майбутні вибори до ВР 

Представники української опозиції обговорили з міністром закордонних справ Польщі 
Радославом Сікорським європерспективи України та майбутні вибори до Верховної Ради. Про це 
повідомили журналістам після зустрічі перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр 
Турчинов, лідер Народного Руху України Борис Тарасюк та голова партії "Фронт Змін" Арсеній 
Яценюк.  

"Йшлося якраз про ситуацію щодо європейської перспективи України, які кроки для цього 
треба робити. Йшлося також про забезпечення чесних прозорих виборів в Україні і про механізм 
припинення в Україні політичних переслідувань", – сказав О.Турчинов. 

За словами А.Яценюка, якщо екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та колишній міністр 
внутрішніх справ Юрій Луценко залишатимуться у в'язниці та спостерігатиметься намагання 
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влади фальсифікувати результати виборів, підписання Угоди про асоціацію України з 
Європейським Союзом є неможливим.  

"Розмова про підписання і ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом 
відкладена до моменту зупинення політичних переслідувань і проведення чесних прозорих 
демократичних виборів в Україні", – зазначив голова партії "Фронт Змін".  

У свою чергу Б.Тарасюк повідомив, що під час зустрічі представники української опозиції 
висловили вдячність Р.Сікорському і польському головуванню у Євросоюзі за зусилля повернути 
Україну до демократичних тенденцій.  

"Без перебільшення можна сказати, що польське головування зробило максимум 
можливого для того, щоб відновити демократичні тенденції в Україні", – вважає голова 
Народного Руху України. 

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

 
Прес-служба Міністерства Культури 

30.01.2012.Предствники Ради Європи відзначили позитивні зрушення 
у питаннях забезпечення захисту національних меншин в Україні  

У Міністерстві культури відбулась зустріч з делегацією Консультативного комітету з питань 
Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.    

З боку Міністерства в зустрічі взяв участь Перший заступник Міністра культури Юрій 
Богуцький, представники Департаменту у справах релігій та національностей і Управління 
міжнародного співробітництва. Делегацію експертів Консультативного комітету очолював 
президент цього комітету Райнер Гофманн. 

Юрій Богуцький поінформував експертів про загальну ситуацію в сфері забезпечення прав 
національних меншин в Україні, сучасні тенденції розвитку етнонаціональних відносин, релігійну 
ситуацію в країні. Окремо було зосереджено увагу експертів на те, що ключовими для формування 
етнонаціональної політики в Україні, як це зазначено, зокрема, у щорічному посланні Президента 
України, залишаються принципи плюралізму, поваги до національних мов, культури, історії 
етнічних спільнот і громадян, котрі до них належать. Належна увага була також приділена 
законопроектній роботі Міністерства у зазначеній сфері. 

Президент Консультативного комітету пан Гофманн відзначив загальні позитивні зрушення 
у питаннях забезпечення захисту національних меншин в Україні та висловив сподівання, що 
вирішення існуючих проблемних питань, які залишаються актуальними для України, буде також 
відбуватись у такому ж конструктивному ключі. 

Наприкінці зустрічі Юрій Богуцький подякував експертам Консультативного комітету за 
можливість безпосередньо обговорити аспекти реалізації в Україні положень Рамкової конвенції та 
висловив впевненість у подальшій плідній співпраці. 

Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин підписана Україною 15 
вересня 1995 року (ратифікована Верховною Радою України 9 грудня 1997 року та набрала 
чинності з 1 травня 1998 року) та складається з програмних положень, відповідно до яких повинна 
здійснюватись державна політика щодо захисту прав національних меншин. 

Візити делегації експертів Консультативного комітету до країни 
(поряд з підготовкою країною періодичних доповідей) є елементом моніторингу та оцінки 

Радою Європи реального стану захисту у країні прав національних меншин згідно з положеннями 
цієї Рамкової конвенції 

 
Прес-служба Державної Служби України  

з контролю за наркотиками 

30.01.2012. Разом з Управлінням ООН з наркотиків і за підтримки 
Уряду в Києві планується провести міжнародну конференцію 

Державна служба України з контролю за наркотиками розробляє проект Національної 
стратегії контролю за наркотиками на період до 2020 року. Йдеться, зокрема, про такі 
взаємопов’язані проблеми і явища, як наркоманія і наркозлочинність, що реально загрожують 
здоров'ю нації і безпеці держави. 

Робоча група, створена на основі науково-експертної ради при ДСКН України, опрацьовує 
пропозиції, що їх надають державні органи, провідні науково-дослідні установи, заклади освіти, 
неурядові організації, фахівці-практики та іноземні експерти. 

Матеріали, запропоновані для обговорення, проаналізували фахівці Інституту вивчення 
проблем злочинності Національної академії правових наук України, Українського медичного та 
моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ України. Власне бачення формування 
стратегічних напрямів державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
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речовин та прекурсорів висловили також керівники громадських організацій «Асоціація учасників 
ЗПТ України», «Рада з питань європейської інтеграції України». 

«Думки спеціалістів, конкретні пропозиції, слушні зауваження узагальнюються й уважно 
вивчаються, – підкреслив радник Голови Державної служби України з контролю за наркотиками, 
керівник науково-експертної ради Володимир Ященко. 

Як зазначив Голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир 
Тимошенко, форми ознайомлення експертів і громадськості з новими напрацюваннями 
передбачають також електронні консультації, публічні виступи, громадські слухання, публікації у 
пресі, дискусії, в тому числі й у теле- та радіоефірі. 

Акумулювати думки фахівців, представників профільних міжнародних структур, інститутів 
громадянського суспільства та підготувати проект Національної стратегії допоможе також усебічне 
обговорення теми на міжнародній конференції високого рівня, яку за підтримки Кабінету 
Міністрів України планується провести спільно з Управлінням ООН з наркотиків і злочинності в 
травні цього року в Києві. 

  
Прес-служба Міністерства оборони 

30.01.2012.Українські та польські військові обговорили питання 
безпеки повітряного простору під час проведення Євро-2012 
 У Вінниці на військовому аеродромі “Гавришівка” відбулася робоча зустріч представників 
Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та офіцерів з Центру повітряних операцій 
збройних сил Республіки Польща. 

Українську військову делегацію очолював тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Андрій Куришко. 
Польську – полковник Анджей Бочиньскі. Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо 
внесення змін (доповнення) до Протоколу до “Угоди між Міністерством оборони України та 
Республіки Польща про військове співробітництво стосовно обміну інформацією й виконання 
польотів військовими повітряними суднами України та Республіки Польща в повітряному просторі 
обох держав”. 

На початку зустрічі полковник Анджей Бочиньскі від імені керівництва збройних сил 
Республіки Польща подякував керівнику української делегації за зустріч, а також висловив 
переконання, що подальша співпраця під час проведення чемпіонату Європи з футболу буде 
ефективною в питаннях контролю за безпекою повітряного простору в містах проведення 
фінальної частини “Євро – 2012”. 

– Ця зустріч надала нам змогу дійти згоди в тих питаннях, завдяки яким ми зможемо 
безпечно та оперативно відреагувати на загрози з повітря передусім це злагодженість дій між 
видами збройних сил обох держав під час “Євро – 2012”, – зазначив  полковник Анджей Бочиньскі. 

Генерал-майор Андрій Куришко провів для іноземних гостей ознайомчу екскурсію на 
військовій авіаційній техніці, зокрема польським військовим було представлено літаки Ан-26, Ан-
26 “Vita” та гелікоптер Мі-8. 

 
Департамент інформації та комунікацій  

з громадськістю секретаріату КМУ 

31.01.2012. Прем'єр-міністр України зустрівся з послом Франції 
Прем‘єр-міністр України Микола Азаров зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Франції в Україні Аленом Ремі. 
Глава Уряду відзначив, що українсько-французькі відносини розвиваються динамічно, про 

що свідчить 30% збільшення товарообороту у 2011 році. 
«Франція для нас надзвичайно важливий партнер. У 2011 році у нас більш ніж на 30% 

збільшився товарооборот і сягнув 2 мільярдів доларів. Це пристойний обсяг і є надзвичайно гарні 
перспективи для його збільшення та розвитку наших торговельно-економічних відносин», - 
зазначив Микола Азаров. 

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці та 
домовилися активізувати економічну, політичну та культурну співпрацю між нашими країнами. 

 
Прес-служба Міністерства Юстиції 

01.02.2012. До кінця лютого Рада Європи здійснить експертизу 
програми Уряду України щодо запобігання корупції на 2011 - 2015 роки 
 До кінця лютого 2012 року Рада Європи здійснить експертизу та передасть в Україну 
експертні висновки щодо відповідності європейським стандартам Державної програми щодо 
запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки.  Про це повідомив Міністр юстиції Олександр 
Лавринович за підсумками зустрічі   представників Міністерства юстиції з експертом Ради Європи 
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Тілманом Хопом, яка відбулася в українському Мін‘юсті 1 лютого з метою обговорення попередніх 
результатів експертизи. 

Зазначена урядова програма, за словами Міністра юстиції, була передана на експертизу в 
Раду Європи у грудні 2011 року за ініціативи українського Уряду. 

Міністр нагадав, що Державна програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 
роки була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 28 листопада 2011 року. Метою 
Програми  є впровадження  механізмів  зменшення  рівня корупції   в   Україні.  Очікується, що 
реалізація програми дозволить удосконалити антикорупційне законодавство України 
з   урахуванням світових  стандартів; знизити рівень корупції  у  системі  правоохоронних  органів, 
інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування; зменшити обсяги тіньової 
економіки; сформувати у  громадськості  активну позицію із запобігання і протидії корупції тощо. 

У ході зустрічі в Мін‘юсті 1 лютого представники Міністерства юстиції обговорили з 
експертом Ради Європи Тілманом Хопом попередні результати експертизи на відповідність 
європейським стандартам указаної Держпрограми. Зокрема, українською стороною було надано 
експерту низку коментарів щодо окремих положень Державної програми, які потребували 
додаткових роз’яснень, необхідних для остаточного формування експертами Ради Європи 
висновку за результатами експертизи даного документу. 

Експерт Ради Європи Тілман Хоп є радником проекту «Ефективне управління та боротьба з 
корупцією в країнах Східного Партнерства», започаткованого в рамках роботи Тематичної 
платформи № 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне 
Партнерство» 

 
Департамент інформації та комунікацій  

з громадськістю секретаріату КМУ 

02.02.2012. Україна зацікавлена у збільшенні поставок електроенергії в 
Молдову 

 Україна зацікавлена у збільшенні поставок електроенергії до Молдови. Про це заявив 
Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Прем’єр-міністром Молдови 
Владом Філатом. 

«Ми зацікавлені у збільшенні об’ємів поставок української електроенергії в Молдову», - 
зазначив Микола Азаров. 

Він наголосив на необхідності завершення робіт для можливості синхронного об’єднання 
українських і молдовських енергосистем в європейське об’єднання. 

За словами Прем’єр-міністра, це створить додаткові можливості для збільшення поставок 
української електроенергії в Молдову і далі транзитом до країн ЄС. Глава Уряду зазначив, що це 
буде вигідно обом країнам. 

Крім того, Микола Азаров запропонував молдовській стороні взяти участь у будівництві в 
Одесі терміналу з прийому скрапленого газу.  Водночас він запропонував доручити енергетичним 
відомствам наших країн на експертному рівні вивчити можливість реалізації відповідних проектів 

 

Департамент інформації та комунікацій  
з громадськістю секретаріату КМУ 

02.02.2012. Україна і Молдова мають хороші перспективи для 
збільшення товарообігу 

Україна і Молдова мають хороші перспективи для збільшення товарообігу. Про це заявив 
Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Прем’єр-міністром Молдови 
Владом Філатом. 

При цьому він підкреслив, що в 2011 році взаємний товарообіг перевищував 1 млрд. доларів, 
однак ще не досягнув докризового рівня. 

«У 2011 році обсяг взаємної торгівлі перевищував 1 млрд. доларів. Це гарний показник. Іде 
відновлення рівня післякризових 2008-2009 років. Наш докризовий товарообіг складав 1,5 млрд. 
дол., а тому нам є куди рости і всі можливості для збільшення товарообороту у нас є», - зазначив 
Микола Азаров. 

Крім того, Прем’єр-міністр зазначив, що Україна зацікавлена в участі наших будівельних 
компаній у розвитку інфраструктурних проектів у Молдові, створенні спільних лізингових 
компаній з експлуатації на території Молдови української сільськогосподарської техніки. 

Микола Азаров зазначив, що Україна зацікавлена в синхронній ратифікації парламентами 
обох країн угоди про запровадження зони вільної торгівлі в СНД. 

Також Глава Уряду закликав молдавську сторону активізувати роботу з демаркації 
українсько-молдавського державного кордону у проблемних точках та щодо угоди про 
експлуатацію Дністровської ГЕС. 
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Крім того, Глава українського Уряду попросив молдовських колег внести на розгляд 
парламенту Молдови законопроект щодо ратифікації угоди про співробітництво в сфері 
нацменшин. Микола Азаров нагадав, що Україна ще в минулому році виконала всі 
внутрішньодержавні процедури, які необхідні для набрання чинності зазначеної угоду. 

 
 
 
 

Прес-служба Державної Екологічної Інспекції  

03.02.2012. Уряд США передав Україні прилади радіаційного контролю 
українського виробництва 

 2 лютого у приміщенні Державної екологічної інспекції України відбулась зустріч Голови 
Держекоінспекції Жили П. Б. та Посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Теффта. 
Підписаний Договір про передачу приладів радіаційного контролю для вимірювання електричних 
величин та іонізуючих випромінювань (дозиметрів – радіометрів пошукових МКС – РМ 1401 KU) у 
кількості 13 штук загальною вартістю більш ніж 202 тис. 735 дол. США. Прилади були придбані 
посольством США у рамках проекту міжнародної технічної допомоги США «Надання технічної 
допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню 
зброї масового ураження». При виробництві дозиметрів-радіометрів використані українські 
розробки та технології, вони являють собою один з найсучасніших взірців спеціального 
обладнання, що були визначені в результаті тендерного відбору. 

 «Важливо, що це багатофункціональне обладнання, – зазначив Голова Державної 
екологічної інспекції України Павло Жила. –  Воно дозволяє не лише виявляти, але й проводити 
ідентифікацію виявлених джерел іонізуючого випромінювання. Воно призначене для пошуку 
радіоактивних і ядерних матеріалів, у тому числі і в прихованому режимі. Проблема радіологічної 
безпеки в сучасному світі – це спільна проблема всіх країн, та сьогодні ми можемо стверджувати – 
українській кордон надійно контрольований».  

Після проведення спеціальних навчальних курсів з експлуатації, їх буде передано для роботи 
державним інспекторам з охорони навколишнього природного середовища у територіальні 
органиДержекоінcпекції України, насамперед в ті, де спостерігається підвищене митне 
навантаження, що буде особливо актуально під час Чемпіонату з футболу Євро 2012. 

 
Прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій  

03.02.2012. Україна і Японія підпишуть угоду про співпрацю з 
реагування на надзвичайні ситуації на АЕС 
 Підготовка угоди між урядами України та Японії про співробітництво двох країн з 
післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях перебуває на 
стадії остаточних узгоджень. Документ буде повністю готовий до підписання у середині квітня. 
Про цей аспект двосторонньої співпраці у сфері ядерної безпеки йшлося під час зустрічі Міністра 
надзвичайних ситуацій Віктора Балоги та Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні 
Тоічі Саката. 

Угода має на меті збір, аналіз і обмін інформацією про способи реагування на аварії, які 
можуть виникати на об’єктах атомної енергетики. На сьогодні між Україною та Японією, які 
набули значний досвід після трагічних інцидентів у Чорнобилі та Фукусімі, немає правових засад 
для такої взаємодії. Міжурядова угода покликана заповнити цю прогалину, щоб вивести 
двостороннє співробітництво на системний рівень. 

«Документ визначає параметри обміну даними, науковою інформацією, ноу-хау на випадок 
інцидентів на АЕС. Виконання цієї угоди спрямоване, насамперед, на захист людини і довкілля. 
Адже багато аспектів надзвичайних ситуацій, які виникають на об’єктах атомної енергетики, ще 
повністю не досліджені. Однак нейтралізувати їхній згубний вплив на безпеку людей і екологію 
потрібно негайно. Саме у таких ситуаціях, як ніколи, важливий оперативний обмін інформацією, 
досвідом, ідеями і пропозиціями. Це рятує життя і дає змогу мінімізувати негативні наслідки», - 
вважає В.Балога. 

Одночасно, за словами урядовця, угода дозволить планувати заходи із запобігання аваріям 
на АЕС, поширювати напрацювання і серед інших країн, в яких експлуатуються об’єкти атомної 
енергетики. Уряди України та Японії можуть домовлятися про спільні заходи, які стануть внеском 
у посилення безпеки в міжнародному вимірі. 

«У сучасному світі безцінний досвід того, які діяти у випадку виходу атома з-під контролю, 
вже не може бути надбанням однієї чи двох країн. Тому всіма фаховими напрацюваннями в рамках 
цієї угоди потрібно буде поділитися з іншими зацікавленими державами. Гадаю, для структур, які 
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працюють з атомною енергією, перший досвід співпраці між Україною та Японією може стати 
орієнтиром», - зазначив міністр 

 
 
 
 
 

Прес-служба Державної Митної Служби  

03.02.2012. У 2011 році товарообіг між Молдовою та Україною 
збільшився майже на 30% та склав 1 мільярд доларів 
 Держмитслужбу з робочим візитом відвідав Гендиректор Митної служби Республіки 
Молдови Тудор Баліцкі. 

Голова Держмитслужби відзначив, що Молдова є важливим торгівельним партнером для 
України. Товарообіг між нашими державами незмінно зростає. У 2011 році він склав 1 мільярд 
доларів США. Зростання становить майже 30%.У взаємній торгівлі наші країни практично вийшли 
на докризовий рівень (в 2008 році - 1 млрд. 172 млн. дол. США) 

«Природно, що зростання товарообігу тягне за собою навантаження на пункти пропуску. За 
2011рік через українсько-молдовський кордон пропущено 260 тис. вантажних автомобілів; 2 млн. 
легкових; 80 тис. автобусів; більше 10 млн. громадян. Довжина українсько-молдовського 
державного кордону становить 1 222 км. На цій ділянці розташовано 54 пункти пропуску. Тому для 
митної служби важливо, щоб проходження кордону було максимально швидким і не 
перешкоджало зростанню обсягів зовнішньої торгівлі», - зазначив Голова Дермитслужби Ігор 
Калєтнік . 

У червні 2011 року митні служби України та Молдови підписали ряд угод, які вже 
виконуються. Зокрема, Декларація про застосування «Системи раннього повідомлення про 
виникнення надзвичайних ситуацій». Систему було введено в дію з 1 липня 2011 року. Вона 
сигналізує про накопичення транспортних засобів і можливе утворення черг. Тому митні служби 
мають можливість таким ситуаціям своєчасно запобігати. Також відповідно до міжурядових угод в 
деяких пунктах пропуску здійснюється спільний контроль. А саме: - «Рені-Джюрджюлешть»; - 
«Мамалига-Крива» та - «Кельменці-Ларга». Це означає, що транспортний засіб проходить 
контроль тільки один раз. 

Між Україною і Республікою Молдова налагоджений ефективний обмін попередньою 
інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через кордон. 

Голови митних відомств також зазначили, що сьогодні існує необхідність будівництва 
спільного пункту пропуску «Унгур-Бронниця» на території однієї держави і залучення для цієї 
мети коштів Європейського Союзу. Він повинен стати альтернативою переобтяженому на сьогодні 
пункту пропуску «Могилів-Подільський - Отач». Європейська Комісія готова профінансувати 
проект у 2012-2013 роках в обсязі близько 18,5 млн. євро. В якості першого траншу може бути 
виділено 6 млн. євро за умови співфінансування Україною та Молдовою в обсязі 10%. 

Також було відзначено необхідність синхронізувати пункти пропуску по видах 
переміщуваних товарів. Так, на сьогоднішній день, у пункті пропуску «Сокиряни - Окниця» з 
молдовської сторони дозволено переміщення продовольчих товарів, а з українського боку - ні. 
Українською стороною запропоновано включити пункту пропуску «Окниця-Сокиряни» в перелік 
пунктів пропуску для переміщення товарів 1-24 товарних груп. Митною службою України 
розроблено відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України. 

 
Прес-служба Міністерства Внутрішніх Справ 

03.02.2012. У внутрішніх військах МВС готуються до Євро-2012, 
вивчаючи європейський досвід правоохоронної діяльності 
 В Україні в рамках проекту «Твінінг» стартувала програма «Сприяння вдосконаленню 
системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України», що передбачає 
обмін досвідом між представниками правоохоронних структур нашої країни та держав Євросоюзу. 

Основним завданням проекту є сприяння розбудові та реформуванню органів правопорядку 
країн європейського регіону. В нашій державі дана програма здійснюватиметься за сприяння 
консорціуму двох країн Євросоюзу – Франції та Румунії. 

Проект триватиме упродовж року, за цей період 115 фахівців з правоохоронних органів цих 
двох країн передаватимуть свої знання та вміння українським військовослужбовцям. Для 
підвищення ефективності правоохоронних органів України Європейський союз в рамках програми 
«Твінінг» надав нашій державі допомогу у розмірі понад 1,5 млн. євро. 

Відкриваючи урочистості, заступник Міністра внутрішніх справ України генерал-майор 
міліції Віктор Ратушняк подякував представникам урядів Франції та Румунії, а також Єврокомісії 
за їх підтримку та сприяння міліції Україні в реформуванні відомства. За словами представника 
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керівництва МВС, завдяки цьому Міністерство внутрішніх справ України має перетворитися на 
правоохоронне відомство європейського зразку, основною метою діяльності якого має 
стати  постулат «Людина та її права – понад усе». 

Керівник програми зовнішньої допомоги Представництва Європейського союзу в Україні 
Ендрю Разбаш зазначив, що наша держава має вводити нові стандарти роботи із захисту прав та 
свобод її громадян. Оскільки дотримання основоположних прав та свобод людини і громадянина 
неможливе без забезпечення належного рівня правопорядку в державі, Євросоюз усіляко 
підтримуватиме роботу українських правоохоронців у цьому напрямку. 

Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант Сергій Яровий зазначив, що 
проект «Твінінг» є дуже ефективним та потужним механізмом перетворення органів внутрішніх 
справ України на правоохоронне відомство з європейськими стандартами роботи. 

«Сьогодні ми розпочинаємо новий проект, – зазначив командувач внутрішніх військ МВС 
України, – він є логічним продовженням нашої співпраці. Цією програмою передбачене 
упровадження у внутрішніх військах МВС найкращих зразків світового та європейського досвіду 
правоохоронної діяльності. Проект «Твінінг» переслідує кілька завдань, зокрема, вдосконалення 
тактики дій внутрішніх військ МВС України під час несення ними служби по охороні громадського 
порядку, вдосконалення системи професійної підготовки, а також їх тилового та технічного 
забезпечення. 

Глава делегації МВС Франції генерал-лейтенант Жан-П’єр Муліньє зазначив, що 6-річна 
історія двосторонньої співпраці між внутрішніми військами МВС України та французькою 
жандармерією має позитивні результати. Представник МВС Франції відзначив професіоналізм 
українських військовослужбовців, тісну співпрацю та хороші професійні стосунки між 
правоохоронними структурами обох країн. Крім того, Жан-П’єр Муліньє зазначив, що така 
взаємодія є особливо важливою з огляду на наближення футбольного чемпіонату Євро-2012. 

Після офіційної церемонії відкриття проекту Посол Франції в Україні Алан Ремі, Посол 
Румунії в Україні Корнел Іонеску та командувач внутрішніх військ МВС України Сергій Яровий 
відповіли на запитання українських журналістів. Зокрема, представників ЗМІ цікавило те, який 
саме досвід перейматимуть військовослужбовці внутрішніх військ у своїх європейських колег, як 
українські правоохоронці ставитимуться до вболівальників, які прибуватимуть до нашої країни 
тощо. 

Відповідаючи на запитання журналістів, Посол Франції в Україні Алан Ремі зазначив: 
« У країнах Європи немає якихось особливих побоювань перед Україною. Від того, як пройде 

у вашій країні фінал футбольного чемпіонату Європи, багато в чому залежатиме імідж України на 
міжнародному рівні, адже кожен гість вашої держави повезе додому враження від свого 
перебування в ній та частинку України» 

 
Урядовий портал 

06.02.2012. Микола Азаров: Україна розвиває стратегічне партнерство 
з США 

Прем’єр-міністр Микола Азаров наголошує, що взаємовідносини між Україною та США є 
стратегічними. Про це Глава Уряду підкреслив під час зустрічі із заступником Державного 
Секретаря США Філіпом Гордоном. 

«Ми розглядаємо відносини з США як стратегічні. Ми багато робимо, щоб між нашими 
країнами була атмосфера довіри. І тому я завжди відвертий і відкритий», - сказав Микола Азаров. 

При цьому Глава Уряду наголосив, що Україна багато зробила, щоб реалізувати потенціал 
стратегічного партнерства.  

Микола Азаров нагадав, що Україна передала США високозбагачений уран; заморозила 
певні поставки обладнання подвійного призначення, попри значні економічні втрати.  

За його словами, сьогодні Уряд України концентрує свої зусилля для того, щоб з однієї 
сторони проводити реформи, а з іншої – забезпечити економічне зростання в країні. 

У ході бесіди сторони детально обговорили енергетичну політику України, яка базується на 
скороченні залежності від імпортних енергоносіїв і розвитку власної енергетичної бази, в тому 
числі за участі іноземних інвесторів. Микола Азаров підкреслив, що Україна ретельно виконує свої 
зобов’язання як транзитна держава, більше того, готова допомогти російським партнерам, які 
визнали свої ускладнення з постачанням визначених обсягів газу в Європу. 

  У свою чергу помічник Держсекретаря США підтвердив, що США підтримують всі зусилля 
України для того, щоб бути надійним і прозорим транзитером енергоносіїв до Європи. 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 
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31.01.2012. Глава Адміністрації Президента обговорив питання 
двосторонньої співпраці з Генсеком Ради Національної безпеки 
Туреччини 

У контексті виконання домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Президента 
України Віктора Януковича до Туреччини 22 грудня 2011 року, Глава Адміністрації Президента 
Сергій Льовочкін зустрівся з Генеральним секретарем Ради національної безпеки Турецької 
Республіки Сердаром Киличем. 

Сторони обговорили комплекс питань українсько-турецького співробітництва та 
відзначили, що встановлення відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною 
надало вагомого імпульсу за всіма напрямами взаємодії наших держав. 

Особливу увагу С.Льовочкін та С.Килич приділили аналізу стану виконання завдань, 
визначених під час першого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та 
Турецькою Республікою, яке відбулося в рамках офіційного візиту Президента України. 

С.Льовочкін наголосив на необхідності активізації зусиль, спрямованих на наповнення 
українсько-турецького стратегічного партнерства реальним змістом, його розширення та 
поглиблення. 

 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

31.01.2012. Віктор Янукович: Україна реалізовуватиме програму з 
диверсифікації джерел енергопостачання  

Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості для нашої держави 
диверсифікації джерел енергоносіїв. Про це він сказав представникам ЗМІ у Кіровограді. 

«Ми прийняли програму стосовно енергозбереження, диверсифікації джерел постачання 
газу в Україну і його заміщення іншими енергоносіями», - зазначив Глава держави, додавши, що 
йдеться зокрема про заміну газу електроенергією та вугіллям. 

У цьому контексті Президент звернув увагу на актуальність розвитку вуглехімічної галузі. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

01.02.2012. Віктор Янукович отримав запрошення на саміт з питань 
безпеки в Сеулі 

Президент Республіки Корея Лі Мйон Бак запросив Президента України Віктора 
Януковича на Саміт з питань безпеки, який відбудеться в Сеулі 26-27 березня цього року. 

«Я щиро сподіваюсь, що ми проведемо всебічне обговорення з широкого кола питань 
щодо того, як оберегти наші народи від ядерного та радіологічного тероризму», - йдеться у листі 
Лі Мйон Бака Віктору Януковичу. 

Нині, зазначається в листі, потрібно обговорити прогрес, досягнутий у галузі ядерної 
безпеки після Вашингтонського саміту у 2010 році, обмінятися інформацією про досягнення у цій 
сфері. «Я переконаний, що в результаті цього обговорення ми зможемо визначити напрямки, за 
якими слід працювати у майбутньому», - зазначає у листі Президент Кореї. 

Протягом другого дня Саміту планується продовжити дискусії щодо зміцнення ядерної 
безпеки, в тому числі через посилення національних засобів та міжнародної співпраці. Крім того, 
Президент Кореї пропонує торкнутися проблематики синергії між ядерною безпекою та ядерною 
захищеністю. 

Під час Вашингтонського саміту Україна довела свою відданість справі розширення 
ядерної безпеки через конкретні заходи – такі, як вивезення з її території високозбагаченого 
урану, зауважив Лі Мйон Бак. 

«Такі конкретні заходи є потужними практичними діями у напрямку реалізації нашої 
спільної мети убезпечення всього уразливого ядерного матеріалу у світі. Відтак, презентація у ході 
Сеульського саміту прогресу, який здійснила Україна з часу проведення Вашингтонського саміту, 
буде прийнята дуже позитивно», - йдеться у листі Президента Кореї до Глави Української 
держави. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

01.02.2012. Президент сформував робочу групу для втілення 
рекомендацій, викладених у резолюції ПАРЄ 

Президент України Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над 
втіленням рекомендацій, викладених у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 26 
січня цього року щодо виконання Україною її зобов’язань перед РЄ. 

Про це повідомив Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін. 
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«Президент вимагає побудувати роботу таким чином, щоб до наступного засідання 
Асамблеї, де слухатиметься звіт Моніторингового комітету ПАРЄ, максимальну кількість 
зауважень, викладених у резолюції, було знято», - сказав С.Льовочкін. 

«Глава держави очікує від робочої групи розробки рішень, які забезпечать вчасне 
виконання Україною її зобов’язань перед Радою Європи», - наголосив Глава Адміністрації 
Президента.  

 
 
 
 
 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

02.02.2012.Віктор Янукович високо оцінює двосторонній далог 
України та Молдови 

Зміцнення двостороннього діалогу між Україною та Молдовою відповідає традиційно 
дружнім відносинам між нашими державами. Про це Президент України Віктор Янукович заявив 
під час зустрічі з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Владом Філатом у Києві. 

«Активний двосторонній діалог, який останнім часом відзначається між Україною та 
Молдовою, відповідає нашим принципам і дружній основі, яка існує між нашими країнами», - 
сказав Віктор Янукович. 

Президент звернув окрему увагу на хороші політичні взаємини України й Молдови та 
наголосив на важливості їх подальшої розбудови. «Відсутність політичних проблем у відносинах 
між нашими країнами є тим фундаментом довіри, який необхідний, щоб рухатися вперед, 
поглиблювати і розширювати наші двосторонні відносини», - наголосив Віктор Янукович. 

Важливою складовою відносин України та Молдови Президент назвав питання 
торговельно-економічної співпраці.  

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012. Віктор Янукович:Україна не вела жодних переговорів щодо 
здачі ГТС в оренду 

Україна не вела жодних переговорів щодо здачі своєї газотранспортної системи в оренду. 
Про це Президент України Віктор Янукович заявив у інтерв’ю німецькій газеті «Sueddeutsche 
Zeitung». 

На переконання Президента, «фундаментальний інтерес» України полягає в тому, щоб не 
втрачати статусу транзитної країни. «Ми робимо все можливе, аби й надалі залишатися надійним 
партнером, особливо для країн ЄС», - сказав В.Янукович. 

Водночас Глава Української держави зазначив, що українська ГТС потребує модернізації, 
витрати на яку експерти оцінюють у сумі від 5 до 7 млрд доларів США, а термін проведення 
відповідних робіт – від 5 до 7 років. 

«У цьому зв’язку ми хочемо повернутися до нашої концепції, що вже обговорювалась 
раніше: тристоронній газовий консорціум, у якому будуть враховані інтереси як Росії, так і країн 
ЄС. Модернізація означатиме також, що будуть суттєво розширені транспортні потужності. Для 
всіх учасників це було б вигіднішим, ніж будівництво нових додаткових систем», - підкреслив 
Віктор Янукович. 

Президент вважає, що в консорціумі справедливим би був такий розподіл активів, коли 
Росія та ЄС отримують по 33 відсотки, Україна - 34. «Такий поділ забезпечив би транспарентність 
цієї системи», - заявив Глава держави. 

Віктор Янукович наголосив: для України укладена три роки тому газова угода з Росією є 
вкрай невигідною, а ціна 516 доларів США за 1000 кубометрів не є справедливою. «У 
довгостроковій перспективі ця ціна загрожує національній безпеці України. Вона ставить у 
несприятливе становище наших товаровиробників на міжнародних ринках», - зазначив при 
цьому Президент. 
 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012. Глава держави: і влада, і опозиція в Україні є 
прихильниками євроінтеграції 

В Україні і влада, і опозиція виступають за європейську інтеграцію нашої держави. На 
цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з представниками 
німецьких бізнес-кіл. «Сьогодні і влада, і опозиція є прихильниками євроінтеграції», - сказав 
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Глава держави. Президент наголосив, що протягом останніх двох років було зроблено багато 
кроків щодо євроінтеграції України. Він підкреслив, що йдеться про роботу не на словах, а на ділі. 

Віктор Янукович подякував Єврокомісії, яка була партнером України в питаннях 
євроінтеграції. «Ми спільно працювали», - підкреслив Президент, додавши, що йшлося, зокрема 
про укладання угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. «Ми пройшли 
величезний шлях у питаннях безвізового режиму», - зазначив В.Янукович. За його словами, за 
півтора-два місяці буде завершений перший етап виконання відповідної дорожньої карти, після 
чого Україна буде готова приступати до другого етапу. «Ми також пройдемо цей етап рішуче», - 
сказав Президент України. 

Глава держави подякував Східному комітету німецької економіки за ініціативу, яку він 
постійно проявляє у відносинах з Україною. Він зокрема високо оцінив заяву Комітету від 12 
жовтня 2011 року із закликом до ЄС укласти Угоду про асоціацію з Україною. 

Наша держава залишається відданою своєму євроінтеграційному курсу, підкреслив 
Президент. «Враховуючи, що сьогодні ми несемо відповідальність за це питання, у мене є всі 
моральні підстави сказати: все, що ми робимо зараз, є ефективною роботою, і єдиною 
перешкодою на цьому шляху в нас стало питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко», – 
зазначив Віктор Янукович. Президент додав, що з самого початку виступав за відокремлення 
питання Юлії Тимошенко від теми євроінтеграції України, економічних питань. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012.Німецькі банки зацікавлені у проектах, пов‘язаних зі 
створенням газотранспортного консорціуму - Президент 

Німецькі банки висловили зацікавленість щодо участі у проектах, пов’язаних зі 
створенням газотранспортного консорціуму на базі української ГТС. Про це Президент України 
Віктор Янукович повідомив українським журналістам у Мюнхені після зустрічі з представниками 
німецьких бізнес-кіл.  

«Деякі банки виявили бажання брати участь у цьому процесі. Йдеться про те, що банки, 
можливо, будуть посередниками між газовими компаніями», - наголосив Глава держави. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012. Політичні інтереси окремих держав не повинні бути 
визначальними в нових енергопроектах - Президент 

При імплементації енергетичних проектів визначальними повинні бути економічна 
доцільність і дотримання екологічних вимог, а не політичні інтереси окремих держав. На цьому 
наголосив Президент України Віктор Янукович у своєму виступі на 48-й Мюнхенській 
конференції з питань політики безпеки. 

«Ми розуміємо бажання окремих держав посилювати свої позиції на енергетичному 
ринку. Разом із тим, переконаний, що це не повинно здійснюватися за рахунок безпеки інших 
країн», - підкреслив Віктор Янукович. 

Саме під цим кутом, зазначив П’резидент, Україна пропонує оцінювати раціональність 
реалізації нових проектів транспортування енергоносіїв, у тому числі так званих 
«альтернативних» маршрутів - які «найчастіше потребують колосальних фінансових, часових і 
людських витрат, а також створюють істотні загрози для довкілля». 

«Таким чином, ці проекти посилюють і без того гострі економічні та екологічні проблеми і 
підвищують ризики в цих сферах безпеки», - сказав Глава держави. 

Безумовно, зазначив Віктор Янукович, пошук балансу в цьому питанні є складним 
завданням, однак знаходити взаємоприйнятий компроміс необхідно в будь-якому разі. 
«Створення єдиних, чітких правил гри, ефективних правових рамок для міжнародного 
співробітництва є запорукою успіху», - наголосив Президент. 

 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012. Україна розраховує на участь Європи у модернізації ГТС – 
Віктор Янукович 

Україна очікує від європейських партнерів виконання домовленостей щодо їх участі в 
модернізації вітчизняної газотранспортної системи. Про це Президент України Віктор Янукович 
сказав під час виступу на 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки. 

«Ми розраховуємо на реалізацію нашими європейськими партнерами і міжнародними 
фінансовими організаціями домовленостей про участь у модернізації газотранспортної системи 
України, зокрема досягнутих на міжнародній конференції Україна-ЄС у Брюсселі 23 березня 2009 
року», - сказав Глава держави. 
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Віктор Янукович нагадав, що протягом багатьох років Україна є надійним транзитером 
газу в Європу. «Сьогодні близько 70% російського газу поставляється до країн Євросоюзу 
трубопроводами України. При цьому потенціал національної газотранспортної системи зараз 
використовується лише на дві третини», - сказав він. 

Аналіз експертів підтвердив ефективність і життєздатність української ГТС, у тому числі з 
екологічної точки зору, додав Президент. 

«Я переконаний, що збереження цього ефективного, надійного і зручного маршруту в 
належному технічному стані та його максимальне комерційне використання - в інтересах усіх 
учасників європейського енергетичного ринку», - зазначив Глава держави. 

Президент також додав, що у липні 2011 року Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» власним коштом вже почала роботи з реконструкції першої лінії газопроводу 
Уренгой-Помари-Ужгород. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012.Глава держави: ми вітаємо початок удосконалення 
Енергетичної Хартії 

Україна вітає започаткування процесу модернізації інструментів і процедур Енергетичної 
Хартії. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час виступу на 48-й Мюнхенській 
конференції з питань політики безпеки. «Сподіваємося, що він приведе до збалансованого 
врахування інтересів усіх її учасників», - сказав Глава Української держави. 

Торік, зазначив Президент, Україна приєдналася до Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства - і це був свідомий і важливий крок у контексті реалізації нашого 
євроінтеграційного курсу. 

Сьогодні, підкреслив В.Янукович, Україна вживає необхідних заходів щодо адаптації 
національного законодавства до норм і правил Євросоюзу, у тому числі в енергетичній сфері. «Ми 
докладаємо максимум зусиль для виконання взятих на себе зобов'язань», - сказав він. 

Водночас, зауважив В.Янукович, вкрай важливою у такій співпраці є рівність умов для всіх 
учасників процесу. У цьому контексті він висловив стурбованість можливою зміною 
загальноприйнятих норм і правил співробітництва в енергетичній сфері. 

«Нас не можуть не турбувати деякі сигнали про можливу зміну загальноприйнятих правил 
гри на догоду інтересам окремих компаній або країн. Прийняття таких рішень може цілком 
зруйнувати основу для побудови ефективних міжнародних платформ взаємодії в енергетичній 
сфері», - сказав він. 

Президент вкотре нагадав про необхідність налагодження тристороннього 
співробітництва між ключовими сторонами енергетичного діалогу - постачальниками, 
транзитерами і споживачами. 

«Ми переконані в необхідності такого максимально широкого діалогу. Україна, зі своєї 
сторони, також докладатиме всіх необхідних зусиль для його подальшого розвитку», - запевнив 
Глава держави 

Президент також додав, що наша держава виступає за практичну реалізацію ініціативи 
щодо створення механізмів раннього запобігання енергетичним кризам. Він нагадав, що 
зазначені питання вже обговорювалися в різних форматах, у тому числі в рамках ОБСЄ. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012.Віктор Янукович провів зустріч з Генрі Кіссінджером 
У Мюнхені відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з екс-

Держсекретарем США Генрі Кіссінджером. 
Глава Української держави розповів про економічну ситуацію в нашій державі, 

зазначивши, що нині національна економіка переживає непрості часи. Водночас Віктор Янукович 
звернув увагу на позитивні тенденції, що спостерігаються в економіці України. Він зокрема 
нагадав, що у 2010 та 2011 роках відбулося зростання ВВП. Торік цей показник збільшився на 
5,2%. «Нам вдалося подолати дефіцит бюджету», – також сказав Президент. 

Віктор Янукович та Генрі Кіссінджер обговорили актуальні виклики, які сьогодні стоять 
перед Україною та світом. «Я бачу Україну лише сильною і незалежною - від цього залежить мир в 
Європі», - сказав екс-Держсекретар США під час розмови з Президентом України. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

03.02.2012. Віктор Янукович наголошує на актуальності створення 
тристороннього газотранспортного консорціуму 

Питання створення тристороннього газотранспортного консорціуму залишається 
надзвичайно актуальним у сучасних умовах. Про це заявив Президент України Віктор Янукович 
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під час дискусії на 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки. «Ми цю пропозицію 
сьогодні актуалізуємо і вважаємо, що вона залишається дуже важливою і своєчасною», - сказав 
Президент, нагадавши, що Україна виступила із ініціативою створення такого консорціуму ще у 
2003 році. 

Віктор Янукович зазначив: час, що минув, показав, як нестабільні поставки газу до країн 
Європи в окремі роки призвели до недовіри між партнерами. «Наша позиція не змінилася. Ми 
вважаємо, що прозорість роботи цієї системи, її ефективність, технічна надійність залежить від 
цього альянсу (України, Росії та Європи)», - сказав Президент. 

Глава держави наголосив, що Україна повністю усвідомлює свою відповідальність за 
транзит газу. Водночас він звернув увагу на важливість врахування при розгляді енергетичних 
питань таких тем, як диверсифікація енергоносіїв та енергоефективність. «Питання 
енергоефективності, як і диверсифікації, завжди буде актуальним і гострим. Без альтернативних 
джерел поставок енергоносіїв, і маючи колосальну залежність - таку, яку ми маємо практично всі 
ці роки... Розмов тут дуже мало, потрібні конкретні дії», - сказав Віктор Янукович. 

«Ми вважали і вважаємо, що у трикутнику партнерів Росія - Україна - Європа дуже багато 
питань можна вирішити», - сказав Глава держави. Президент наголосив на важливості ведення 
енергетичної політики за прозорими та зрозумілими правилами. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

04.02.2012. Президент: Україна готова бути учасником процесу 
розробки нових правил для співпраці в енергетичній сфері 

Україна готова бути активним учасником процесу розробки нових прозорих та чесних 
міжнародних правил для співпраці в енергетичній сфері. Про це заявив Президент України 
Віктор Янукович представникам ЗМІ у Мюнхені. 

Глава держави наголосив, що питання енергобезпеки на сьогодні є важливою складовою 
загальних безпекових питань будь-якої країни. З цієї точки зору, наголосив він, введення єдиних 
правил гри на енергетичному ринку є надзвичайно актуальним. «Саме під таким кутом зору треба 
розглядати нові міжнародні правила. І вони повинні працювати. Ці правила потрібно ще 
відпрацювати, і ми готові брати участь у цьому процесі. Ми його ініціюємо», - наголосив Віктор 
Янукович. 

Говорячи про питання енергетичної співпраці, Глава держави ще раз наголосив на 
актуальності створення тристороннього газотранспортного консорціуму. «Це питання сьогодні як 
ніколи актуальне. Нам треба його вирішувати разом з Росією та Євросоюзом», - сказав Президент. 

Віктор Янукович нагадав, що Україна має свій план щодо питань енергобезпеки. «Ми 
йдемо своїм шляхом, у нас є національна програма і ми будемо її виконувати», - сказав він. 

Глава держави водночас наголосив, що Україна завжди будуватиме партнерські відносини 
в енергетичній сфері на паритетних умовах. 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

04.02.2012. Глава держави: питання євроінтеграції України треба 
відокремити від питання Юлії Тимошенко 

Питання європейської інтеграції України не повинно розглядатися у контексті ситуації з 
Юлією Тимошенко. Про це заявив Президент України Віктор Янукович журналістам у Мюнхені, 
говорячи про одне з питань, порушених під час його зустрічі з Держсекретарем США Гілларі 
Клінтон. «Ми налаштовані на те, щоб зняти це питання (Ю.Тимошенко) і відокремити від нього 
питання міжнародних відносин, євроінтеграції, реформування України», – сказав Президент. 

Глава держави наголосив, що питання Ю.Тимошенко має вирішуватися виключно в 
умовах вже реформованого законодавства – тобто з дотриманням усіх європейських стандартів. 

«Ця проблема лежить в площині виконання чинного законодавства… я думаю, як і всі – 
його треба реформувати. Але поки існують ці закони, їх треба виконувати», – сказав В.Янукович. 

Водночас Президент підкреслив, що під час вдосконалення національного законодавства 
необхідно обов’язково зняти ті проблемні питання, які виникли в ході судового розгляду справи 
Ю.Тимошенко. За його словами, йдеться зокрема про статті 364-365 Кримінального кодексу 
України. 

За словами Президента, він та Держсекретар США говорили про умови утримання Юлії 
Тимошенко. «Ми ніяк не зацікавлені в тому, щоб тут були проблеми», – підкреслив Віктор 
Янукович. Українська сторона, підкреслив він, не проти участі в обстеженні або лікуванні 
Ю.Тимошенко фахівців та лікарів, яких запропонує будь-яка держава. «Сьогодні Німеччина, 
Канада пропонують свої послуги. Ми не заперечуємо. Будь ласка, ми будемо вдячні», – зазначив 
В.Янукович. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 
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07.02.2012. Глава держави: у 2012 році Україна повинна суттєво 
посилити свою енергетичну безпеку  

Пріоритетним завданням для України в 2012 році є суттєве посилення енергетичної 
безпеки держави за рахунок сучасних енергозберігаючих технологій та диверсифікації джерел 
постачання енергоносіїв. Про це заявив Президент України Віктор Янукович у виступі на 
відкритті десятої сесії Верховної Ради шостого скликання. Глава держави наголосив, що зараз 
реалізується цілий комплекс відповідних заходів. 

Крім того, зазначив він, необхідно завершити підготовку та внести до парламенту 
законопроекти про реформування НАК «Нафтогаз», залучення інвесторів у вугільну галузь, 
перехід на нову модель енергоринку. Йдеться про законопроекти, що передбачають модернізацію 
вугільної галузі та нафтогазового комплексу. 

Ще одним пріоритетним завданням в економічному вимірі Віктор Янукович назвав 
розвиток національного виробництва на основі ефективної політики імпортозаміщення та 
посилення експортного потенціалу. 

Також, підкреслив Президент, важливим є прийняття Закону «Про державну фінансову 
підтримку експортної діяльності», який має забезпечити прозорість ухвалення рішень експортно-
кредитною установою, чітку процедуру визначення банків-кредиторів, яким будуть надаватися 
державні гарантії, критерії для визначення переліку товарів українського походження, яким буде 
надано фінансову підтримку. 

Глава держави звернув окрему увагу на важливість посилення розвитку транспортної 
галузі. «Необхідно запровадити новий механізм функціонування залізничного транспорту, 
запровадити інститут незалежного регулятора у транспортній сфері, створити законодавчу основу 
для діяльності морських портів», – підкреслив він. Для вирішення цих питань Президент 
запропонував Верховній Раді розглянути законопроекти, що, зокрема, регулюють діяльність 
залізничного транспорту, інфраструктури морських портів. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

08.02.2012.Віктор Янукович: Ми високо цінуємо підтримку Польщею 
євроінтеграційного курсу України 

Україна високо оцінює підтримку Польщею євроінтеграційного курсу нашої держави, яку 
польська сторона продемонструвала під час головування в Європейському Союзі. Про це 
Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з Міністром закордонних справ 
Республіки Польща Радославом Сікорським. 

«Хотів би відзначити високий рівень взаємодії України з Польщею під час головування в 
Європейському Союзі і висловити слова подяки за ту підтримку, яку ми мали від Польщі у 
питаннях європейської інтеграції, - сказав Глава держави. - Нам вдалося багато чого зробити». 

Віктор Янукович висловив переконання, що у 2012 році висока динаміка українсько-
польських відносин збережеться. «Впевнений, що в нинішньому році ми будемо продовжувати 
нашу співпрацю», - сказав Президент. 

 

ОПОЗИЦІЯ 
 

УНІАН 

03.02.2012. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 
відзначає, що засудження колишнього прем’єр-міністра України Юлії 
Тимошенко поставило під питання підписання нової угоди України з 
ЄС. 

Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в світі 2012 року, оприлюдненої 
організацією. 

“У серпні (2011 року – УНІАН) Президент Віктор Янукович підтвердив, що “майбутнє 
України – з Європою” і відхилив пропозицію про вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та 
Казахстаном. Однак засудження Ю.Тимошенко поставило під питання перспективу підписання з 
Євросоюзом Угоди про асоціацію, яка на момент підготовки цього огляду проходила остаточне 
узгодження”, - написано в тексті доповіді. 

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду на початку 
2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію – на початку 
2008 року. 

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС в Києві сторони заявили про завершення 
переговорів про угоду про асоціацію 

 
УНІАН 
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03.02.2012.  Януковичу для євроінтеграції заважає Тимошенко 
Президент України Віктор Янукович наголошує, що єдиною перешкодою на шляху 

євроінтеграції України є «питання екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко». 
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму виступі на бізнес-

ланчі, організованому в рамках 48-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки. 
В.Янукович підкреслив, що влада не на словах, а на ділі докладає всіх зусиль для 

просування України в Євросоюз. Він зауважив, що жодна попередня влада не зробила більше для 
євроінтеграції держави, ніж нинішня. 

«У мене є всі моральні підстави сказати, що все, що ми робимо зараз, є ефективною 
роботою, і єдиною перешкодою на цьому шляху в нас стало питання екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко», - сказав він. 

В.Янукович нагадав, що виступає за відокремлення «питання Ю.Тимошенко» від питання 
євроінтеграції України. Він зауважив, що на сьогодні між опозицією і владною коаліцією 
фактично немає розбіжностей у питанні інтеграції України до ЄС. 

«В Україні склалася політична ситуація така, що сьогодні і влада, й опозиція є 
прихильниками продовження євроінтеграції. Є тільки, як кажуть, політична метушня така, як і в 
кожній країні під час політичних змагань. А в який бік рухатися – розбіжностей немає», - сказав 
Президент України. 

 
УНІАН 

07.02.2012. У Римі підтримують висунення Тимошенко на Нобелівську 
премію 

Міжнародна організація Альянс демократів, яка об’єднує партії та міжнародні організації, 
що сповідують та захищають принципи демократії, підтримує висунення кандидатури Юлії 
Тимошенко на отримання Нобелівської премії миру. 

Ю. Тимошенко «бореться за фундаментальні демократичні принципи та є символом 
сміливої боротьби проти усіх форм авторитаризму у світі», зазначається у прес-релізі на 
офіційному сайті Альянсу демократів. 

«Незважаючи на фізичні та моральні тортури, Ю. Тимошенко продовжує протистояти 
тоталітарному режиму Віктора Януковича», - наголошують в організації. 

На думку Альянсу демократів, нагородження Ю. Тимошенко Нобелівською премією миру 
у 2012 році стане внеском в демократизацію України, а також стимулює інші перехідні країни, 
говориться у прес-релізі. 

Окрім того, Альянс демократів закликає Україну повернутися до інтеграції та 
співробітництва з ЄС. 

Як відомо, штаб-квартира Альянсу знаходиться у Римі (Італія). 
 

УНІАН 

08.02.2012. Верховна Рада відмовилась ухвалити ще два законопроекти 
щодо декриміналізації відповідальності за політичні рішення 

Верховна Рада України відмовилась ухвалити ще два законопроекти щодо 
декриміналізації відповідальності за політичні рішення. Зокрема, за ухвалення одного з 
законопроектів щодо внесення відповідних змін до Кримінального кодексу, запропонованого 
народними депутатами з фракції "БЮТ-Батьківщина" Дмитром Швецем та Юрієм Прокопчуком, 
проголосували лише 155 народних депутатів з 430, зареєстрованих у сесійній залі.  

Законопроектом пропонувалося внести зміни до статей 364, 365 Кримінального кодексу 
України. 

Відповідно до змін, зловживанням повноваженнями або службовим становищем 
пропонувалося визнати умисне, з корисливих мотивів, вчинення службовою особою під час 
виконання своїх функцій дій всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої 
неправомірної вигоди у значному розмірі для самої себе, іншої фізичної або юридичної особи. 
Водночас, під перевищеннями службових повноважень пропонувалося розуміти умисне, з 
корисливих мотивів, вчинення службовою особою під час виконання своїх функцій дій, які явно 
виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, з метою одержання будь-якої неправомірної 
вигоди у значному розмірі для самої себе, іншої фізичної або юридичної особи. 

Разом із цим, на виконання вимоги резолюції ПАРЄ про недопущення постфактум 
криміналізації політичних рішень шляхом застосування статей 364, 365 чинного Кримінального 
кодексу, даний нормативно-правовий акт доповнювався нормою, згідно з якою з переліку 
службових осіб, що підлягають відповідальності за даними статтями, вилучаються: президент 
України, прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету міністрів України. 

http://www.allianceofdemocrats.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Ayulia-tymoshenko-for-nobel-peace-prize&catid=15%3Anews&Itemid=1
http://www.allianceofdemocrats.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Ayulia-tymoshenko-for-nobel-peace-prize&catid=15%3Anews&Itemid=1
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Також змінами передбачалося, що неправомірна вигода вважається одержаною у 
значному розмірі, якщо її сума в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян. 

Крім того, ВР відмовилася ухвалити аналогічний законопроект депутата від "БЮТ-
Батьківщини" Юрія Одарченка. Його проект підтримали лише 157 народних депутатів із 430, 
зареєстрованих у сесійній залі. 

 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

СНД 
 

Прес-служба Міністерства фінансів 

01.02.2012. Регіональна консультативна група СНД обговорила вплив 
ризиків зони євро та боргової кризи європейських держав 
 30 січня 2012 року в Москві пройшло установче засідання Регіональної консультативної 
групи Ради фінансової стабільності (РФС) на просторі країн СНД, співголовою якої є заступник 
Міністра фінансів України Сергій Рибак. 

Члени Групи обговорили питання фінансової стабільності в регіоні, включаючи наявність 
слабких місць у фінансовому секторі, вплив на них ризиків зони євро, загрози поширення «ефекту 
зараження», потенційний вплив боргової кризи низки європейських держав на країни СНД і 
заходи економічної політики, які необхідно вжити. 

Учасники також обговорили план роботи РФС на 2012 рік, питання фінансового 
регулювання, які мають велике значення для фінансової стабільності і протидії ризикам у світовій 
і регіональних фінансових системах. 

У рамках дискусії основна увага приділялася системам страхування вкладів, оптимальним 
компенсаційним практикам, а також підходам до ефективного нагляду за банками. 

За результатами було прийнято документ, яким визначено порядок операційного 
керівництва діяльністю Регіональної консультативної групи СНД, а також вирішено наділити 
повноваженнями секретаріату Групи офіси її співголів. При цьому надання технічної і 
організаційної підтримки діяльності РКГ СНД здійснюватиметься Міждержавним банком, 
членами якого є всі учасники Групи. 

РКГ на просторі країн СНД при РФС була створена на виконання рішення (листопад 2010 
року) Ради щодо розширення охоплення і формалізації своєї діяльності за межами країн-учасниць 
РФС. З даною метою було створено шість регіональних консультативних груп для обміну думками 
між фінансовою владою країн - членів Ради і тих держав, що не беруть участь у РФС, в частині 
оцінки ризиків, які загрожують їх фінансовим системам, а також для обговорення ініціатив, 
спрямованих на сприяння фінансовій стабільності. 

Наступне засідання Регіональної консультативної групи заплановано на жовтень-листопад 
2012 року. 

 
Дзеркало тижня 

07.02.2012. Договір про ЗВТ в рамках СНД можуть ратифікувати до 
кінця лютого 

Угода надійде до Ради вже цього тижня, а на голосування її може бути винесено орієнтовно 
у 20-х числах лютого. 

Договір про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД буде передано на ратифікацію 
у Верховну Раду України вже цього тижня. 

Про це на засіданні погоджувальної ради заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій 
Клюєв. 

Він повідомив, що все, що стосується директив та договору, у Кабінеті міністрів вже 
опрацьовано та передано в адміністрацію президента. 

«Адміністрація цього тижня передасть до Верховної Ради проект (щодо ЗВТ з СНД, — 
ред.)... Зі всіма відповідними документами і розрахунками», — сказав він. 

При цьому А.Клюєв, з посиланням на слова єврокомісара з торгівлі, підкреслив, що ЗВТ 
в рамках СНД не суперечить ЗВТ з Європейським Союзом. 

Як повідомлялося, президент Віктор Янукович на відкритті неформального саміту голів 
держав СНД у Москві в кінці грудня запропонував синхронно ратифікувати державами-членами 
СНД угоду про створення зони вільної торгівлі. 

Нагадаємо, що Кабмін прийняв відповідний законопроект ще 9 листопада. Тоді ж у 
розпорядження ZN.UA потрапив текст документа. Згідно з ним, у разі підписання договору про 

http://news.dt.ua/articles/95449
http://news.dt.ua/articles/95449
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ЗВТ з СНД очікувалося додаткове зростання обсягів випуску: сільського господарства — на 3,86%; 
харчової промисловості — на 3,36%; легкої промисловості — на 3,11%; металургійного виробництва 
та виробництва готових металевих виробів — на 4,2%; хімічної та нафтохімічної промисловості — 
на 4,75%; машинобудування — на 7,19%. 

В цілому в економіці після набуття чинності даного договору очікується позитивний вплив 
на рівні близько 3-3,5% обсягу випуску в цілому, ВВП - на рівні 2,5%, тобто приріст ВВП складе 
близько 37,5 млрд грн. 

Додатковий приріст доходів державного бюджету може скласти близько 9,4 млрд грн 
на рік. 

ОБСЄ 
Сайт ОБСЄ 

31.01.2012. Координатор проектів ОБСЄ в Україні допомагає Державній 
прикордонній службі посилювати відділи з питань аналізу ризиків 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні передав комп’ютерне обладнання для оснащення 23-
х нещодавно реформованих відділів з питань аналізу ризиків Державної прикордонної служби 
України. 

Передача обладнання є частиною проекту, що виконується Координатором проектів ОБСЄ 
в Україні за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, який має на меті допомогти 
Державній прикордонній службі України в посиленні ефективності системи оцінки ризиків та 
кримінального аналізу. 

"Передача обладнання є лише першою частиною проекту, який ми виконуємо спільно з 
Державною прикордонною службою України," - зазначив посол Любомир Копай, Координатор 
проектів ОБСЄ в Україні. "Ми готові продовжувати цю співпрацю в частині, що стосується 
проведення навчання для прикордонників з відділів оцінки ризиків та кримінального аналізу, що 
розташовані вздовж державного кордону України." 

"Підвищення ефективності системи аналізу ризиків шляхом оснащення відповідних 
відділів сучасною комп’ютерною технікою посилить спроможність українських прикордонників 
щодо боротьби з нелегальною міграцією, торгівлею людьми, контрабандою на українських 
кордонах," – під час офіційної церемонії в Києві сказав Генерал армії України, Голова Державної 
прикордонной служби України, Микола Литвин. 

"Сучасна організація управління охороною кордону має бути здатною передбачати 
унікальні виклики, що виникають у сучасному світі, а також повинна оперативно на них 
реагувати," - зазначив Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, Джон Теффт. " Цей 
проект є гарним прикладом того, як міжнародна співпраця допомагає Прикордонній службі краще 
виконувати свою місію охорони державного кордону України." 

Ця частина проекту була реалізована Координатором проектів ОБСЄ в Україні за 
підтримки Уряду Сполучених Штатів та в координації з Представництвом Європейського Союзу в 
Україні, Місією Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові і Україні, і Міжнародною 
організацією з міграції в Україні. 

 
Голос Америки 

08.02.2012. Новий чинний голова ОБСЄ висловлює занепокоєння 
справою Тимошенко 

Американська Гельсінська комісія провела в середу у Конгресі слухання, присвячені 
майбутньому головуванню Ірландії в ОБСЄ – найбільшій організації з безпеки та дотримання прав 
людини в Європі. Новий чинний голова цієї організації, міністр закордонних справ Ірландії Імон 
Ґілмор сказав, що пріоритетами ОБСЄ на наступний рік є протидія встановленню цензури в 
Інтернеті, боротьба з торгівлею людьми, расизмом та релігійною нетерпимістю. 

На запитання американських законодавців стосовно політичної ситуації в Україні, Ґілмор 
сказав наступне:  

"Я глибоко занепокоєний справою проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. 
Наша стурбованість стосується того як розглядалася ця справа, яке було прийнято рішення, як 
проходив процес апеляції та якими є умови утримання Тимошенко.  

Україна змінить Ірландію на чолі ОБСЄ. Я вірю, що роль України в ОБСЄ важлива, і я 
сподіваюсь, що, готуючись до цієї ролі, українська влада в Києві зрозуміє, наскільки важливо 
відреагувати на ці занепокоєння, які були так широко висловлені". 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ІНІЦІАТИВА 
 

УНІАН 
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09.02.2012. Грищенко наголошує на важливості головування України в 
Центральноєвропейській ініціативі 

Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко наголошує на важливості головування 
України у Центральноєвропейській ініціативі. Про це він пише у своїй статті в газеті "День". 

"Головування у ЦЄІ для України – це прагматичний інтерес зміцнити своє європейське 
покликання, свої інституційні інтеграційні спроможності та водночас зробити свій внесок у 
зближення різних розмірами, статками й рівнем реформ суспільств від Балтики до Адріатики й 
Чорномор'я", – пише міністр.  

1 січня 2012 року Україна розпочала річне головування в ЦЄІ. У своїй статті К.Грищенко 
окреслив три ключові пріоритети українського головування – транспорт, туризм, мобільність 
громадян.  

Серед ключових заходів, які пройдуть під час головування України в ЦЄІ, керівник 
українського зовнішньополітичного відомства відзначив, зокрема, зустріч міністрів закордонних 
справ країн ЦЄІ у травні, під час якої планується затвердити План дій ініціативи на наступні три 
роки (2013-2015), а також саміт голів урядів країн ЦЄІ та бізнес-форум ЦЄІ наприкінці листопада.  

Успішна реалізація завдань у рамках головування України в цій регіональній організації 
продемонструє "нашу готовність бути багатовимірним центром Європи для ЦЄІ і зробити ще один 
крок до інтеграції в загальноєвропейський простір", – зазначив К.Грищенко. 

Довідка УНІАН. Центральноєвропейська ініціатива є регіональним об'єднанням країн 
Центральної та Східної Європи, діяльність якого має на меті налагодження багатосторонньої 
співпраці в політичній, соціально-економічній, науковій і культурній сферах і сприяння на цій 
основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні.  

До його складу входять 18 країн: Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, 
Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, 
Словаччина, Словенія, Чорногорія та Україна.  

З 18 країн-членів ЦЄІ 9 уже є членами Євросоюзу. Україна почала розвивати контакти з 
ЦЄІ у 1992 році шляхом участі у діяльності декількох робочих груп ініціативи. У березні 1994 року 
Україна одержала статус члена Асоційованої ради ЦЄІ, а 31 травня 1996 року - статус 
повноправного члена. 

 
Ukrainian European Perspective 

10.02.2012. Пріоритетами головування України в ЦЄІ буде співпраця в 
сферах туризму, транспорту та мобільності громадян – МЗС 

Пріоритетами головування України в Центральноєвропейській ініціативі (ЦЄІ) будуть 
співробітництво в сферах туризму, транспорту та мобільності громадян. Про це повідомив на 
засіданні прес-клубу МЗС Національний координатор співробітництва з ЦЄІ, посол з особливих 
доручень МЗС України Андрій Веселовський. 

"Ми обрали пріоритетами туризм, транспорт і мобільність громадян", – сказав він. За його 
словами, ці пріоритети по суті є одним цілим. А.Веселовський зазначив, що Україна хоче 
перейняти досвід країн ЦЄІ ефективно використовувати туристичну галузь. З цією метою 1 березня 
в Києві буде проведено засідання високого рівня країн ЦЄІ в сфері туризму. "Ця зустріч буде 
присвячена запозиченню досвіду. Ми хочемо навчитися, залучити інвестиції, і це пов`язано з 
головною спортивної подією цього року – Євро-2012, а також з планами проведення Зимових 
Олімпійських ігор в 2022 році", – сказав він. 

Дипломат також повідомив, що в другій половині травня цього року буде організовано 
зустріч міністрів транспорту ЦЄІ. "Ми сподіваємося, що приїдуть не тільки міністри, а й 
представники великих компаній, які подивляться, що у нас зроблено останнім часом і які, 
можливо, запропонують свої рішення", – сказав він.  

А.Веселовський зазначив, що головування України в ЦЄЇ – "це справа прибуткова і 
політично дуже важлива". "Ми очікуємо, що всі заплановані заходи принесуть реальну користь тим 
установам чи громадським організаціям, і в кінцевому випадку тим громадянам України, яких 
вони стосуються", – додав він. 

 

 
МВФ 

Дзеркало тижня 

09.02.2012. МВФ поставив владу в глухий кут, зажадавши в рік виборів 
підвищити ціни на газ 

МВФ поставив перед українською владою нездійсненне завдання — у рік виборів 
підвищити ціни на газ для населення на 30%, а потім піднімати їх кожні півроку на 20% 
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  Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності підвищення ціни на газ для 
населення України на 30% і для підприємств комунальної теплової енергетики (ТКЕ) на 58%. 

 Про це йдеться у листі постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра першому 
віце-прем`єр-міністру Андрію Клюєву за підсумками візиту української делегації до штаб-
квартири МВФ у Вашингтоні, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН. 

 У листі наголошується, що поточна енергетична політика України є неприйнятною. 
 «Занижена ціна на газ, який використовується населенням і комунальними 

підприємствами, підриває фінансові позиції „Нафтогазу“ і сектори загальнодержавного 
управління, позбавляє стимулів для підвищення ефективності використання енергоресурсів і 
інвестування, а також забезпечує непропорційно високі субсидії для найбільших споживачів газу», 
— наголошується у документі. 

 В зв`язку з цим Фонд пропонує українському уряду провести підвищення ціни на газ для 
зазначених груп споживачів. При цьому, на думку фінансової установи, навіть після такого 
підвищення ціни населення і ТКЕ платитимуть менше 25% вартості газу, що імпортується, а отже, 
уряду необхідно буде проводити подальше підвищення тарифів. 

 «Уряд має оголосити про графік подальшого 20-відсоткового підвищення тарифів на газ, 
яке відбуватиметься один раз на півроку, до часу, поки не буде забезпечене повне відшкодування 
вартості ресурсу», — вважає Фонд. 

 Водночас МВФ рекомендує уряду України реформувати існуючу систему соціальної 
допомоги, за якої основна маса субсидій спрямовується на домогосподарства, які належать 
населенню з великими доходами. У зв`язку з цим Фонд пропонує уряду ініціювати зміну 
законодавчих норм з метою уніфікації та оптимізації системи надання субсидій, які б 
орієнтувалися на найменш незахищені верстви населення. 

 Як повідомлялося, наприкінці січня 2012 року в штаб-квартиру МВФ вирушила українська 
делегація, яка повернулася ні з чим. 

 Нагадаємо, МВФ у липні 2010 року вирішив відновити співпрацю з Україною, 
затвердивши для країни нову програму stand-by на SDR10 млрд. (близько 15,6 млрд. доларів). Тоді 
ж Київ отримав перший транш у розмірі SDR1, 25 млрд. У грудні 2010 року МВФ виділив Україні 
другий транш кредиту stand-by у розмірі SDR1 млрд. 

 У 2011 році МВФ Україні грошей не давав. Однією з причин стало небажання української 
сторони підвищувати ціни на газ і тарифи на послуги ЖКГ. 

 У 2012 році Україна повинна повернути МВФ SDR2, 433 млрд. (3,719 млрд. доларів за 
поточним курсом), у тому числі SDR199 млн. відсотків. 

 
Дзеркало тижня 

09.02.2012. МВФ рекомендує Україні скасувати спеціальні режими 
оподаткування щодо офшорних зон 

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні скасувати спеціальні режими 
оподаткування щодо офшорних зон як один із кроків для скорочення державного боргу, що досяг 
за підсумками 2010-2011 рр. 40% ВВП проти 12% у 2007 р. 

Про це йдеться в листі постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра першому 
віце-прем'єр-міністру Андрію Клюєву за підсумками візиту української делегації до штаб-квартири 
МВФ у Вашингтоні, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.  

Крім того, у фонді вважають за необхідне підвищити ставку податку на доходи фізичних 
осіб, сума доходу яких перевищує 10 мінімальних заробітних плат (10,73 тис. грн.) із 17% до 20%. 

Також МВФ рекомендує Україні ліквідувати "податкові ями", які підривають базу 
оподаткування, зокрема рівень оплати ПДВ, говориться в листі.  

Щодо фіскальної політики України МВФ рекомендує ліквідувати прострочену 
заборгованість з відшкодування ПДВ, яка на сьогодні залишається, а також до 1 липня вийти на 
75% відшкодування ПДВ в автоматичному режимі та скоротити термін відшкодування до 30 днів.  

Як повідомлялося, міністр фінансів Валерій Хорошковський, кажучи про останній візит 
української делегації до Вашингтона наприкінці січня, заявив, що Україна продовжить переговори 
з Міжнародним валютним фондом щодо відновлення кредитування.  

"Після нашої зустрічі прем'єр-міністр Микола Азаров спілкувався з главою фонду Крістін 
Лагард. Це дає нам надію на продовження переговорів. І ми зараз готуємо нашу переговорну 
позицію. Після узгодження часу візиту ми знову виїжджатимемо до них", – сказав 
В.Хорошковський. 

Водночас він погодився з думкою прем'єр-міністра, що Україна може обійтися і без кредиту 
МВФ. "Єдине, що я можу підтвердити, – нинішні виплати хоч і важкі, але можливі й без кредиту 
МВФ. Це може бути зроблено за рахунок внутрішніх ресурсів, за рахунок наших можливостей 
позичати на фінансових ринках", – сказав він. 

 
УНІАН 
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13.02.2012. МВФ може не дати Україні кредит через недотримання 
демократичних принципів – Гордон 

 
Міжнародний валютний фонд може не дати Україні кредит, якщо вона не 

дотримуватиметься демократичних принципів. Про це заявив заступник держсекретаря США 
Філіп Гордон в інтерв'ю телеканалу ТВі. 

"Зауважте, Міжнародний валютний фонд зазвичай фокусується на конкретних 
економічних показниках. Але я маю сказати, що коли країна порушує демократичні принципи, 
міжнародним організаціям, навіть суто фінансовим, стає складно таку державу підтримувати. 
Особливо в умовах, коли багато інших країн намагаються отримати кредити МВФ", – сказав 
Ф.Гордон . 

"Отже, навіть якщо демократія не є формальним критерієм для МВФ, я думаю, 
справедливо буде сказати, що міжнародне співтовариство буде менш схильним підтримувати 
країну, яка не дотримується демократичних принципів", – додав він. 

"Коли ми говоримо, що Україні треба провести деякі зміни, перш ніж наші відносини 
почнуть розвиватися, то це об’єктивна необхідність. І, зрештою, якщо відносини Україні зі світом і 
Європейським Союзом не будуть розвиватися, це буде для нас дуже прикро. Але найбільше від 
цього втратить сама Україна", – наголосив заступник держсекретаря США. 

 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

 
РОСІЯ 

 
Дзеркало тижня 

06.02.2012. Росія запропонувала кредитувати Україну у випадку 
відмови МВФ 

Найбільший банк Росії не проти дати в борг Україні, хоча український уряд поки 
що не звертався з таким проханням. 

У разі відмови Міжнародного валютного фонду (МВФ) надати Україні кредитні 
кошти в рамках відкритої в 2010 році програми stand-by, фінансування готовий надати «Сбербанк 
Росії». 

Про це сьогодні заявив глава російського банку Герман Греф. 
«Поки звернення (щодо фінансування, — ред.) з боку українського уряду не було, але якщо воно 
буде, ми його розглянемо і спробуємо допомогти українському уряду», — сказав він.  При цьому 
Г.Греф також повідомив, що «Сбербанк» зараз активно працює з Мінфіном України щодо 
залучення фінансування на борговому ринку. «Поки у нас немає жодних побоювань, 
що це не вдасться зробити», — сказав з цього приводу Г.Греф. 

Нагадаємо, Україна і МВФ поки взяли паузу у перемовинах за програмою stand-by.  
Зокрема, останній візит Хорошковського-Клюєва-Тігіпка до штаб-квартири Фонду 

у Вашингтоні завершився безрезультатно. 
Як відомо, Україна розраховує відновити співпрацю з МВФ після того, як домовиться 

з Росією про нову більш низьку ціну на газ. Але і в цьому питанні прогресу також поки немає. 
Прем'єр-міністр України Микола Азаров не раз заявляв, що Україна і в цьому 

році «обійдеться без кредитів МВФ». При цьому експерти вважають, що найбільш реальними 
кредиторами Україні в 2012 році будуть саме російські банки. Раніше ZN.UA писало, що в МВФ 
не шанують Україну не тільки через небажання виконувати зобов'язання, а й з інших причин. 

 
УНІАН 

06.02.2012. Медведєв каже, що Україна вибирає газу понад контракт 
Україна отримує газу більше, ніж передбачено чітко за контрактом. 

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив заступник глави «Газпрому» 
Олександр Медведєв в інтерв`ю телеканалу «Росія 24». 

«Досить дивно було чути, коли було тепло в січні - Україна говорила: ми будемо купувати 
тільки 27 млрд. куб. газу. Хотіли більш ніж в 2,5 рази скоротити закупівлі. При цьому чітко 
визначені контрактні обсяги, які можуть змінюватися тільки за взаємною домовленістю сторін. Як 
тільки похолодало, Україна раптом відразу згадала, що є можливість запрошувати і 50 млрд. куб. 
газу. І сказали - давайте-но ми в холодні дні попрацюємо по цьому обсягу", - сказав він. 

При цьому О. Медведєв підкреслив, що ніяких доповнень не було підписано, що 
стосуються обсягів відбору для України. 

«Доповнення поки не було підписано і ми пішли назустріч нашим українським колегам і 
дали їм ті обсяги, що перевищують обсяг, який чітко за контрактом. Якщо немає нового 
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доповнення, ми повинні працювати по минулому року. А минулий рік не дозволяє їм брати 
стільки, скільки ми їм запропонували, не кажучи вже про те, скільки вони беруть зараз», - сказав 
він. 

При цьому О. Медведєв зазначив, що на робочому рівні диспетчери працюють дуже чітко. 
«Ризики в таку погоду є серйозні, якщо тиск буде знижуватися. Ризику дестабілізації 

системи немає. Газ йде, тиск підтримується для того, щоб система працювала», - сказав він. 
Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» 

заявила, що максимально збільшила відбір природного газу з власних підземних газосховищ, при 
цьому скоротивши обсяги його відбору з газотранспортної системи України. Це дозволить 
забезпечити максимальний рівень експорту енергоресурсу в країни Європи. 

Крім того, компанія запевняє, що такий режим роботи буде сприяти збільшенню обсягів 
поставок російського газу через територію Україну для європейських споживачів, а також 
дозволить забезпечити потреби українців в цьому енергоносії. 
 

Дзеркало тижня 

06.02.2012. Україна допоможе «Газпрому» нормалізувати постачання 
газу до Європи 

3 440 млн.куб. м російського експортного газу Україна відбирає тільки 159 млн куб. м. 
Україна не тільки готова, як заявив сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров, а й реально 

допомагає «Газпрому»нормалізувати постачання газу до Європи і Туреччини, повідомило 
джерело ZN.UA у Міненерговуглепромі України. 

Так, за останні три доби по трубопроводах України у напрямку Туреччини збільшено обсяг 
транспортування російського газу — до 70 млн куб. м за станом на 6 лютого. Таким чином у даний 
час Туреччина не відчуває нестачі в імпортному російському газі. 

Окрім того, «Нафтогаз України» повністю виконує всі експортні заявки «Газпрому» 
до Європи. За інформацією джерела ZN.UA, у даний час збільшено експорт у напрямку Польщі — 
до 70 млн куб. м на добу (вчора він становив близько 52 млн куб. м). Як відомо, через Польщу 
російський газ транспортується далі до європейських країн, наприклад, Німеччини. 

З 440 млн куб. м російського газу, що надійшов до ГТС України 6 лютого, 281 млн куб. 
м відправлено на експорт за заявками «Газпрому». Для потреб України з добових експортних 
постачань російського газу відібрано тільки 159 млн куб. м, що відповідає заявці «Нафтогазу» 
на добовий відбір російського експортного газу в лютому 2012 року. 

При цьому загальне газоспоживання в Україні на 6 лютого складає близько 340 млн куб. 
м, з яких близько 120 млн куб. м — відбір газу з підземних сховищ, 159 млн куб. м — відбір 
російського газу з експортного газопроводу, решта близько 60 млн куб. м — добовий поточний 
видобуток газу в Україні. 

Нагадаємо, як повідомляло ZN.UA, за даними «Нафтогазу України», відбір газу для потреб 
України у січні склав 2,5 млрд. куб. м, включаючи постачання газу на адресу Osthem Holding 670 
млн куб. м. 

Нагадаємо, що з урахуванням 800 млн куб. м газу, які недовибрали у січні (згідно 
з контрактом НАК і «Газпрому» від 19 січня 2009 року), «Нафтогаз України» дав заявку 
до «Газпрому» на імпорт в лютому всього 4,6 млрд куб. м газу (159 млн куб. м на добу). На початку 
лютого «Газпром» погоджувався задовольняти заявку «Нафтогазу» тільки в обсязі 135,7 млн куб. 
м на добу. 

 
Дзеркало тижня 

07.02.2012. Росіяни купили ще одну енергокомпанію в Україні 
VS Energy перемогло у конкурсі з продажу 45% «Чернівціобленерго» з ціною 70 млн грн. 
ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» перемогло у конкурсі з продажу 45% акцій 

обласної енергопостачальної компанії «Чернівціобленерго», запропонувавши за пакет 70 млн. 
грн. 

Початкова ціна продажу 45% акцій «Чернівціобленерго» була визначена у розмірі 65 млн 
грн. 

 На початку конкурсу VS Energy запропонувала за пакет 65,1 млн грн, його конкурент — 
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) бізнесмена Костянтина Григоришина — 
65,45 млн грн. 

Під час конкурсу було зроблено сім кроків підвищення ціни. У результаті вона зросла 
до 70 млн грн. ЛЕО не стало пропонувати велику суму за акції обласної енергопостачальної 
компанії, і ФДМ визнав перемогу VS Energy. 

Як повідомлялося, два попередніх конкурси з продажу держпакетів енергокомпаній 
зірвалися через відсутність кворуму у конкурсній комісії. Так, 20 січня не змогла почати роботу 

http://news.dt.ua/ECONOMICS/dt.ua/ECONOMICS/energoprivatizatsiya-79201.html
http://news.dt.ua/ECONOMICS/dt.ua/ECONOMICS/energoprivatizatsiya-79201.html
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конкурсна комісія з продажу 50% акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго», а 3 лютого з аналогічної 
причини було зірвано проведення конкурсу з продажу 50% акцій ПАТ «Вінницяобленерго». 

НАК «Енергетична компанія України» належить 25% акцій «Чернівціобленерго», 
VS Energy International NV (Нідерланди) - 21,98% акцій. 

«Чернівціобленерго» експлуатує розподільчі електричні мережі, розташовані на території 
Чернівецької області. 

 
УНІАН 

09.02.2012. Газпром: використання українських ПСГ для транзиту – 
звичайна практика 

Використання газу з українських підземних сховищ газу (ПСГ) при здійсненні транзиту є 
звичайною практикою "Газпрому", повідомив журналістам заступник голови правління 
російського газового холдингу Валерій Голубєв. 

"Це звичайна робота, для того ПСГ в Україні і створювалися", - сказав він, відповідаючи на 
запитання, чи користується "Газпром" пропозицією України щодо підйому газу з ПСГ для 
постачань до Європи, повідомляє РІА "Новости". 

Голубєв підкреслив, що нічого виняткового в ситуації, коли "Газпром" використовує 
українські ПСГ для забезпечення транзиту, немає. 

Як заявляв в понеділок прем'єр-міністр Україна Микола Азаров, України скоротила відбір 
російського газу для того, щоб допомогти "Газпрому" забезпечити паливом країни Європи, і 
компенсує недостачу газу зі своїх підземних сховищ. У свою чергу керівник головного управління 
з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, підйом газу з 
українських підземних сховищ газу - єдиний спосіб, який допоможе Росії забезпечити потреби 
Європи в умовах сильних морозів. 

 
США ТА КАНАДА 

Голос Америки 

06.02.2012. США: Справа Тимошенко — перешкода для відносин з 
Україною 

Сполучені Штати вважають справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко перешкодою для 
розвитку двосторонніх стосунків з Україною. Про це під час візиту до Києва заявив заступник 
держсекретаря США Філіп Ґордон. 

Американський чиновник назвав засудження лідера опозиційної партії вибірковим 
застосуванням правосуддя. 

«Це не наша справа, як має функціонувати система правосуддя в Україні. Але складається 
враження, що вибіркове судове переслідування, особливо щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко, 
стоїть на шляху розвитку наших двосторонніх відносин у повноцінному обсязі, як і відносин 
України з Європейським Союзом», – сказав він після зустрічей із керівником українського уряду 
Миколою Азаровим та главою президентської адміністрації Сергієм Льовочкіним. 

Пан Ґордон також наголосив на важливості того, щоб ув'язнені сьогодні екс-посадовці 
могли взяти участь у парламентських виборах, і закликав українську владу продемонструвати 
світові готовність провести чесні і прозорі вибори нового складу Верховної Ради у жовтні цього 
року: 
«Ми очікуємо чесних і відкритих виборів. Щоб всі опозиційні політичні сили змогли взяти в них 
участь». 

Водночас оглядачі звертають увагу, що американський чиновник під час візиту до Києва 
утримався від різкої публічної критики української влади. Філіп Ґордон поки що свідомо уникає 
заяв про ймовірні санкції проти представників правлячої верхівки. Уряд Сполучених Штатів 
очевидно й надалі намагатиметься переконати українських посадовців не згортати демократичні 
свободи та звільнити лідерів опозиції. В його арсеналі тиску на українську владу — сприяння в 
отриманні кредиту МВФ і допомога у переговорах із Росією про перегляд газових контрактів. 
Однак рубіконом можуть стати заплановані на осінь парламентські вибори. Якщо українська влада 
не дослухається рекомендацій провести їх чесно і прозоро, у Вашингтоні можуть вдатися до більш 
рішучих дій. 

Українські чиновники воліють говорити про стратегічний характер взаємовідносин із 
Сполученими Штатами. Прем’єр-міністр Микола Азаров наголосив, що Україна зробила багато 
кроків назустріч –  передала США високозбагачений уран, не зважаючи на економічні втрати, 
відмовилася від постачання продукції подвійного призначення до деяких недружніх Сполученим 
Штатам країн. 

 
УНІАН 
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07.02.2012. В Україні існують перешкоди для зростання американських 
інвестицій – заступник держсекретаря США 

Заступник державного секретаря США Філіп Гордон відзначає, що в Україні існують 
перешкоди для зростання американських інвестицій. "Я відверто своїм співрозмовникам сказав, 
що на шляху збільшення обсягу американських інвестицій існують перешкоди, зокрема, у галузі 
обкладання податками, у регулятивній політиці, у сфері митниці, які струмують цей процес", – 
сказав Ф.Гордон. 

Він повідомив, що мав зустріч із американськими бізнесменами, які працюють в Україні, і 
вони поділилися з ним своїми міркуваннями з приводу проблем, з якими вони стикаються на 
шляху ведення бізнесу і вкладення капіталу.  

Ф.Гордон відзначив, що американський експорт в Україну збільшився і досяг рекордної 
позначки – близько $2 млрд, але, за його словами, це ще далеко від тих показників, які б мали 
бути.  

За словами заступника держсекретаря США, Україна посідає досить низькі позиції у 
рейтингу країн стосовно легкості ведення бізнесу.  

"Здається, Україна посідає 152-гу позицію у рейтингу 183-х країн, і це шкода, оскільки в 
Україні важко робити бізнес. Американські компанії сюди не прийдуть зі своїми інвестиціями, 
відповідно, Україна втрачатиме у своєму розвитку", – сказав Ф.Гордон, додавши, що в США 
сподіваються, що деякі з цих питань будуть вирішені, оскільки хотіли б, щоб обсяг американських 
інвестицій в Україну зростав. 

 
УНІАН 

09.02.2012. Посол США побажав українським суддям незалежності 
Посол США в Україні Джон ТЕФФТ наголошує, що незалежність судової влади є головною 

умовою функціонування демократичних засад у державі. 
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це посол заявив учора 

під час зустрічі з головою Верховного Суду Петром Пилипчуком. 
У зустрічі також узяв участь керівник відділу співробітництва з правоохоронними 

органами Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Хендерсон. 
П. Пилипчук подякував гостям за ініціативу проведення такої зустрічі і висловив 

сподівання, що тісна співпраця американських державних інституцій, у тому числі Посольства 
США в Україні, з судовою владою України та Верховним Судом продовжиться й надалі. 

За його словами, практика співробітництва, зокрема, з Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID), участь у його проектах «Україна: верховенство права», «Справедливе 
судочинство», програмі «Відкритий світ» засвідчили незмінність позиції США щодо підтримки 
України на шляху зміцнення демократії, верховенства права, продовження судово-правової 
реформи в Україні. 

Також голова ВСУ подякував послу за підтримку Верховного Суду України, зокрема, за 
участь і виступ на круглому столі «Роль верховного суду в захисті прав людини на національному 
рівні», що відбувся у вересні минулого року. 

Досвід США в утвердженні демократичних засад держави, забезпеченні незалежності 
судової влади є надзвичайно важливим і для української судової системи, зауважив П. Пилипчук. 

У свою чергу Дж.Теффт привітав П. Пилипчука з обранням на посаду голови Верховного 
Суду і побажав успіхів у діяльності з утвердження в державі верховенства права та відстоювання 
незалежності судової системи. Саме це є основою всіх демократичних процесів у країні, зазначив 
посол. У цьому зв’язку він висловив стурбованість певним законодавчим обмеженням 
повноважень і процесуальних дій Верховного Суду України, що звужує його можливості у 
забезпеченні громадянам України судового захисту на національному рівні. 

Сторони обговорили також необхідність прийняття в Україні нового Кримінально-
процесуального кодексу, більш широкого застосування у кримінальному процесі такого 
запобіжного заходу як звільнення під заставу та запровадження такого заходу як домашній арешт, 
що неодмінно призведе до скорочення термінів перебування арештованих у слідчих ізоляторах. 

Як повідомляв УНІАН, учора на спільній прес-конференції с міністром закордонних справ 
України Костянтином Грищенком міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав 
Сікорський заявив, що українській владі не вдалося переконати світову спільноту в тому, що 
судове рішення щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко було демократичним. 

«Якби ви мене запитали, чи вдалося українській владі переконати світову думку в тому, 
що рішення щодо Тимошенко було демократичним, то я можу вам відповісти, що це не вдалося», 
- сказав Р.Сікорський. 
 

УНІАН 



INTERNATIONAL WEEKLY#4-5 (30.01-13.02.12)  49 of 51 

 

49 of 51 
 

09.02.2012. Незалежність судової влади є головною умовою 
функціонування демократичних засад у державі – посол США 

Посол США в Україні Джон Теффт наголошує, що незалежність судової влади є головною 
умовою функціонування демократичних засад у державі. Про це посол заявив сьогодні під час 
зустрічі з головою Верховного Суду Петром Пилипчуком. У зустрічі також узяв участь керівник 
відділу співробітництва з правоохоронними органами Посольства Сполучених Штатів Америки в 
Україні Вільям Хендерсон. 

П.Пилипчук подякував гостям за ініціативу проведення такої зустрічі і висловив 
сподівання, що тісна співпраця американських державних інституцій, у тому числі Посольства 
США в Україні, з судовою владою України та Верховним Судом продовжиться й надалі.  

За його словами, практика співробітництва, зокрема, з Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID), участь у його проектах "Україна: верховенство права", "Справедливе 
судочинство", програмі "Відкритий світ" засвідчили незмінність позиції США щодо підтримки 
України на шляху зміцнення демократії, верховенства права, продовження судово-правової 
реформи в Україні. 

Також голова ВСУ подякував послу за підтримку Верховного Суду України, зокрема, за 
участь і виступ на круглому столі "Роль верховного суду в захисті прав людини на національному 
рівні", що відбувся у вересні минулого року.  

Досвід США в утвердженні демократичних засад держави, забезпеченні незалежності 
судової влади є надзвичайно важливим і для української судової системи, зауважив П.Пилипчук. 

У свою чергу Дж.Теффт привітав П.Пилипчука з обранням на посаду голови Верховного 
Суду і побажав успіхів у діяльності з утвердження в державі верховенства права та відстоювання 
незалежності судової системи. Саме це є основою всіх демократичних процесів у країні, зазначив 
посол. У цьому зв'язку він висловив стурбованість певним законодавчим обмеженням 
повноважень і процесуальних дій Верховного Суду України, що звужує його можливості у 
забезпеченні громадянам України судового захисту на національному рівні.  
Сторони обговорили також необхідність прийняття в Україні нового Кримінально-процесуального 
кодексу, більш широкого застосування у кримінальному процесі такого запобіжного заходу як 
звільнення під заставу та запровадження такого заходу як домашній арешт, що неодмінно 
призведе до скорочення термінів перебування арештованих у слідчих ізоляторах. 

 

КРАЇНИ СНД 
 

Прес-служба Міністерства закордонних справ 

05-06.02.2012. 5-6 лютого 2012 р. відбувся офіційний візит Міністра 
закордонних справ України К.І.Грищенка до Республіки Узбекистан 

Основною метою візиту було створення умов для відновлення політичного діалогу на 
найвищому рівні, зокрема погодження термінів проведення у 2012 році офіційного візиту в 
Україну Президента РУ І.Карімова та офіційного візиту Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова до 
Республіки Узбекистан. 
  У ході візиту Міністр закордонних справ України К.І.Грищенко мав зустрічі з Президентом 
І.Карімовим, Головою Сенату Олій Мажлісу І.Собіровим, Міністром закордонних справ 
А.Каміловим та Міністром зовнішніх економічних зв’язків, інвестицій та торгівлі Узбекистану 
Е.Ганієвим.  

Важливою складовою візиту було обговорення стану співпраці в економічній сфері та 
визначення перспективних напрямків подальшого розвитку двостороннього торговельно-
економічного співробітництва, а також відновлення роботи Спільної міжурядової українсько-
узбецької комісії із всебічного співробітництва. 
  У складі делегації працювали представники підприємств, фірм і компаній України, які 
мають ділові стосунки з Узбекистаном та зацікавлені у розвитку співпраці з партнерами у цій 
країні. 
  Ділова частина делегації на чолі з Міністром К.І.Грищенком зустрічалася з діловими 
колами Узбекистану. 
За підсумками візиту було підписано: 
  - Програму співробітництва між Міністерством закордонних справ України та 
Міністерством закордонних справ Республіки Узбекистан на 2012 рік; 
  -  Меморандум про співпрацю між Дипломатичною академією України при Міністерстві 
закордонних справ України та Університетом світової економіки та дипломатії Республіки 
Узбекистан. 
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КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
 

Сайт МЗС України 

06.02.2012. Bідбувся Сьомий раунд українсько-корейських політичних 
консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ 
України та Республіки Корея. 

Українську делегацію очолював заступник Міністра закордонних справ Віктор Майко, 
корейську – заступник Міністра закордонних справ і торгівлі Кім Дже Шін. 

 У ході консультацій було обговорено активізацію політичного діалогу на найвищому та 
високому рівнях, стан та перспективи розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, 
науково-технічного та культурно-гуманітарного співробітництва. 

 Особливу увагу біло приділено участі української сторони в Сеульському саміті з питань 
ядерної безпеки наприкінці березня 2012 р. 

 Сторони констатували значний потенціал співпраці у таких сферах як енергетика, 
освоєння космічного простору, транспорт, сільське господарство, суднобудування, аеронавтика, 
машинобудування, будівництво тощо. 

 Чільну увагу було приділено питанню спрощення візового режиму для громадян України, 
які в’їжджають в Республіку Корея. 

Під час бесіди заступника Міністра закордонних справ України В.Майка з заступником 
Міністра закордонних справ і торгівлі Республіки Корея Кім Бон Хйона було окремо обговорено 
співробітництво двох країн у рамках міжнародних організацій. Констатовано збіг позицій України 
та Республіки Корея практично з усіх актуальних проблем світової політики, зокрема, зміни 
клімату, боротьби з тероризмом тощо. 

 Крім того, заступник Міністра закордонних справ України В.Майко відвідав компанії 
«Lotte International» та «Korea Gas Corporation» (KOGAS) з метою обговорення перспектив 
двостороннього співробітництва в сільському господарстві, енергетиці та видобутку корисних 
копалин, а також залучення корейських інвестицій у відповідні сектори економіки України. 
 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Ukrainian European Perspective 

08.02.2012. Польща має намір надіслати спостерігачів на 
парламентські вибори в Україні у жовтні 

Польща має намір надіслати своїх спостерігачів для спостереження за парламентськими 
виборами в Україні у жовтні цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Республіки 
Польща Радослав Сікорський на спільній прес-конференції с міністром закордонних справ 
України Костянтином Грищенком сьогодні у Києві. 

"У Польщі знаходиться відділ ОБСЄ, який займається моніторингом виборів, тому 
Польща, напевно, надішле своїх спостерігачів на вибори", – сказав Р.Сікорський. 

Він відзначив, що парламентські вибори будуть нагодою показати Україну як 
демократичну країну. "Демократичні вибори – це не лише чесний підрахунок голосів, це також 
все оточення, пов'язане із ЗМІ, інституційною підготовкою цього процесу", – додав Р.Сікорський. 

 
Ukrainian European Perspective 

08.02.2012. Лідери опозиції повинні брати участь у виборах, заявляє 
міністр закордонних справ  

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що лідери опозиції 
повинні брати участь у виборах. Про це він сказав вчора під час зустрічі з донькою лідера опозиції 
Юлії Тимошенко Євгенією. 

"Ми стурбовані справою Юлії Тимошенко. Нас непокоїть те, що зараз відбувається в 
Україні. Це заважає зближенню вашої держави з Європейським Союзом", – наголосив 
Р.Сікорський.  

У свою чергу Є.Тимошенко подякувала міністру за підтримку та повідомила його про стан 
здоров'я та умови утримання її матері. "Режим Януковича намагається зробити усе можливе, щоб 
знищити її – переслідування посилюється, нові справи прискорюються", – сказала Є.Тимошенко.  

Р.Сікорський наголосив, що вибори мають відбуватися за демократичними стандартами. 
"Опозиція та її лідери повинні брати участь у виборах на конкурентній основі, без цього Україна не 
зможе стати членом європейської родини", – зазначив він. 

 
УНІАН 
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09.02.2012. Лідери опозиції повинні брати участь у виборах, заявляє  
міністр закордонних справ Польщі 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що лідери опозиції 
повинні брати участь у виборах. Про це він сказав вчора під час зустрічі з донькою лідера опозиції 
Юлії Тимошенко Євгенією. 

"Ми стурбовані справою Юлії Тимошенко. Нас непокоїть те, що зараз відбувається в 
Україні. Це заважає зближенню вашої держави з Європейським Союзом", – наголосив 
Р.Сікорський.  

У свою чергу Є.Тимошенко подякувала міністру за підтримку та повідомила його про стан 
здоров'я та умови утримання її матері. "Режим Януковича намагається зробити усе можливе, щоб 
знищити її – переслідування посилюється, нові справи прискорюються", – сказала Є.Тимошенко.  

Р.Сікорський наголосив, що вибори мають відбуватися за демократичними стандартами. 
"Опозиція та її лідери повинні брати участь у виборах на конкурентній основі, без цього Україна не 
зможе стати членом європейської родини", – зазначив він. 

 
УНІАН 

09.02.2012. Представники української опозиції обговорили із 
Сікорським європерспективи України та майбутні вибори до ВР 

Представники української опозиції обговорили з міністром закордонних справ Польщі 
Радославом Сікорським європерспективи України та майбутні вибори до Верховної Ради. Про це 
повідомили журналістам після зустрічі перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр 
Турчинов, лідер Народного Руху України Борис Тарасюк та голова партії "Фронт Змін" Арсеній 
Яценюк.  

"Йшлося якраз про ситуацію щодо європейської перспективи України, які кроки для цього 
треба робити. Йшлося також про забезпечення чесних прозорих виборів в Україні і про механізм 
припинення в Україні політичних переслідувань", – сказав О.Турчинов. 
 
За словами А.Яценюка, якщо екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та колишній міністр 
внутрішніх справ Юрій Луценко залишатимуться у в'язниці та спостерігатиметься намагання 
влади фальсифікувати результати виборів, підписання Угоди про асоціацію України з 
Європейським Союзом є неможливим.  

"Розмова про підписання і ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом 
відкладена до моменту зупинення політичних переслідувань і проведення чесних прозорих 
демократичних виборів в Україні", – зазначив голова партії "Фронт Змін".  

У свою чергу Б.Тарасюк повідомив, що під час зустрічі представники української опозиції 
висловили вдячність Р.Сікорському і польському головуванню у Євросоюзі за зусилля повернути 
Україну до демократичних тенденцій.  

"Без перебільшення можна сказати, що польське головування зробило максимум 
можливого для того, щоб відновити демократичні тенденції в Україні", – вважає голова Народного 
Руху України. 
 


